
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
13/04/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 20/04/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/04/2021

2

Cereri Mărci publicate în 20/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02908 13/04/2021 EVDECO SOLUTION SRL ev EVDECO

3 M 2021 03001 13/04/2021 CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS

MIDIASEN INNOVATIONS

4 M 2021 03002 13/04/2021 SC RED GARAGE SRL GS Transilvania Tour

5 M 2021 03003 13/04/2021 CORINT SHOES SRL A ALURA

6 M 2021 03004 13/04/2021 SIDE GRUP SRL Puls

7 M 2021 03005 13/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Fitness financiar.

8 M 2021 03006 13/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Sănătate financiară.

9 M 2021 03007 13/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Soluții de inteligență
financiară.

10 M 2021 03008 13/04/2021 MIOARA POPA Rochite Ocazii Fetite Made with
Love

11 M 2021 03009 13/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Alegeri financiare
inteligente.

12 M 2021 03010 13/04/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Inteligenţă financiară
pentru fiecare.

13 M 2021 03011 13/04/2021 SAGITTA GUARD SRL SAGITTA guard

14 M 2021 03012 13/04/2021 S.C. DOI FLĂCĂI S.R.L. Sfânta Vineri Rugii Veseli

15 M 2021 03013 13/04/2021 RODICA PIRJOL
MIHAI ANDREI PIRJOL

URSU URBAN SUPERIOR

16 M 2021 03014 13/04/2021 FLORINA CÂINEANU Fleurane

17 M 2021 03015 13/04/2021 COSTEL MIHAI DRILEA NOSS

18 M 2021 03016 13/04/2021 HORATIU DORU LICA Romantic Jacuzzi

19 M 2021 03017 13/04/2021 REMBKA SRL REMBKA

20 M 2021 03018 13/04/2021 ANDREI DRAGOŞ IUGA LOKEY.

21 M 2021 03019 13/04/2021 GLAMOROUS EYE BEAUTY
SRL

GLAMOROUS EYE BEAUTY

22 M 2021 03020 13/04/2021 SC Q TRANSPEED CONSULT
SRL

RESTAURANT PERLA

23 M 2021 03021 13/04/2021 FLY MUSIC SRL FlyMusic inspire you

2 M 2021 02978 12/04/2021 GRAPHIS ADVERTISING SRL GRAPHIS Advertising
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 03022 13/04/2021 LUCIAN MARIN Humdrum Games

25 M 2021 03023 13/04/2021 CRISTIAN COCIS AST ASOCIATIA STATIUNILOR
TURISTICE

26 M 2021 03025 13/04/2021 DIANA SIMONA DIACONU #BANCA DE HAINE

27 M 2021 03026 13/04/2021 PERLEA BALTAC ROBERT Vitaminescu

28 M 2021 03027 13/04/2021 PERLEA BALTAC ROBERT Vitaminescu

29 M 2021 03028 13/04/2021 POIANA IZVOARELOR SRL POIANA IZVOARELOR

30 M 2021 03029 13/04/2021 FIELD DATA ZOOM S.R.L OGOR

31 M 2021 03030 13/04/2021 LOTUS '95 COSMETICS SRL R-B-L DERMOACTIVE

32 M 2021 03031 13/04/2021 SC. VALENTINA CALZATURE
CONCEPT SRL

Superb by Valentina

33 M 2021 03033 13/04/2021 DRAGOŞ - CORNELIU COSTEA SCHIMBĂ-ȚI JOBUL!

34 M 2021 03034 13/04/2021 NICOLAE STAN Case De Vanzare

35 M 2021 03035 13/04/2021 MUNICIPIUL PITESTI Simfonia Lalelelor

36 M 2021 03036 13/04/2021 SC SOLAREX IMPEX SRL MELCOCID

37 M 2021 03037 13/04/2021 ARTPRESS SRL ARTPRESS EDITURĂ ȘI
TIPOGRAFIE

38 M 2021 03039 13/04/2021 MELINDA GHERCA iDentClinic

39 M 2021 03040 13/04/2021 NOVARTIS AG DABREMVI

40 M 2021 03041 13/04/2021 NOVARTIS AG DAFRIXAB

41 M 2021 03042 13/04/2021 GHILFISH MEDIA S.R.L. superi CAFEAUA

42 M 2021 03043 13/04/2021 SC DEMICONS S.R.L. DEMICONS

43 M 2021 03044 13/04/2021 VIORICA -MIRELA POPA
AURICA BREICA BOROZAN
ILEANA COCAN
DELIA- GABRIELA DUMBRAVĂ
CORINA DANA MIȘCĂ
CAMELIA MOLDOVAN
MARIANA ATENA POIANA
DIANA NICOLETA RABA
PETRU BOGDAN RĂDOI
ADRIAN RIVIȘ
DUCU SANDU ȘTEF

Exquisite Roulade Duck by
AKADEMIKAFOOD
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(210) M 2021 02908
(151) 13/04/2021
(732) EVDECO SOLUTION SRL, STR.

BRADULUI NR. 5, JUD. IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

ev EVDECO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 02.09.01; 29.01.01;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#333333), roz (HEX #E2BAB8)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
căni și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale tipărite, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori.
40. Gravare fotografică a materialului
imprimat, gravarea fotografică a articolelor
de îmbrăcăminte, gravarea fotografică a
materialelor textile, imprimare, imprimare de
motive pe țesături, imprimare pe materiale
textile, fabricare de ștampile de cauciuc,
gravarea de matrițe, gravarea de sigilii, gravarea
șabloanelor, imprimare 3D, servicii de gravare a
plăcuțelor cu nume, servicii de gravare pentru
ștampile, servicii de gravare pentru ștampile de

cauciuc, trasare cu laser, tăierea cu fierăstrăul
(debitarea) materialelor, gravare, gravuri cu
laser.

───────

STR. SANDULESCU NR. 1, BL.
Z11, SC. 1, ET. 2, AP. 17, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GRAPHIS Advertising

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

35. Publicitate, publicitate prin: bannere,
decorări vehicule, decorări spații indoor/outdoor,
standuri pentru târguri cu scop comercial,
obiecte promoționale.
42. Servicii de proiectare, servicii de arhitectură.

───────

(210) M 2021 03001
(151) 13/04/2021
(732) CABINET MIDIASEN

INNOVATIONS, CALEA TRAIAN
4A/44, JUDEȚUL MARAMUREȘ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

MIDIASEN INNOVATIONS

(210) M 2021 02978
(151) 12/04/2021
(732) GRAPHIS ADVERTISING SRL,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.06

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2021 03002
(151) 13/04/2021
(732) SC RED GARAGE SRL, STR.

CERULUI NR. 2, SAT OSTRATU -
"PARADISUL VERDE", JUDEŢUL
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
GS Transilvania Tour

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizare de călătorii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 03003
(151) 13/04/2021
(732) CORINT SHOES SRL, CALEA

CHISINAULUI NR. 2A, CORP C
3, CLADIREA MICA, CAMERA 9,
ET. 1, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

A ALURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 03004
(151) 13/04/2021
(732) SIDE GRUP SRL, FELNAC, NR.

1000, JUDEȚUL ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Puls

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03005
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Fitness financiar.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03006
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Sănătate financiară.

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03007
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Soluții de

inteligență financiară.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri finanicare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03008
(151) 13/04/2021
(732) MIOARA POPA, STRADA

IRUSULUI 5, JUDEȚUL ILFOV, SAT
DOMNESTI, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚUL
ILFOV, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Rochite Ocazii Fetite
Made with Love

(531) Clasificare Viena:
09.03.05; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.11

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 03009
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Alegeri

financiare inteligente.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03010
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)
BCR. Inteligenţă

financiară pentru fiecare.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03011
(151) 13/04/2021
(732) SAGITTA GUARD SRL, STR.

VESELIEI NR. 5A, BIROUL 10,
CLADIREA C22, ET. 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SAGITTA guard

(531) Clasificare Viena:
24.15.01; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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AMURGULUI NR. 77, BL. 1, ET.
1, AP. 7, JUDEŢ ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Sfânta Vineri Rugii Veseli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

32. Bere, bere brună, bere blondă, bere saison,
bere bock, bere şi produse de bere, must
de bere, bere de malţ, bere fără alcool,
bere de grâu, înlocuitor de bere, bere neagră
englezească, bere îmbogăţită cu minerale, bere
blondă indiană, vin de orz (bere), bere cu aromă
de cafea, bere din extract de rădăcini, bere
cu conţinut caloric scăzut, bere neagră (cu
malţ prăjit), băuturi pe bază de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, extracte de hamei pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.

───────

(210) M 2021 03013
(151) 13/04/2021
(732) RODICA PIRJOL, BLD. DACIA NR.

40, BL. 91A4 SC. 3 AP. 18, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200268, DOLJ,
ROMANIA
MIHAI ANDREI PIRJOL, STR.
CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 45, BL. 201P AP. 14, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, 200225, DOLJ,
ROMANIA

(540)

URSU URBAN SUPERIOR

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 03012
(151) 13/04/2021
(732) S.C. DOI FLĂCĂI S.R.L., STR.
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(210) M 2021 03014
(151) 13/04/2021
(732) FLORINA CÂINEANU, STR.

ZĂRANDULUI NR. 2, JUDEŢ
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

Fleurane

(531) Clasificare Viena:
09.07.17; 05.03.11; 02.09.01; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, uleiuri esenţiale/ uleiuri eterice, esenţe
eterice, extracte de flori (parfumuri), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, apă de
lavandă, ulei de lavandă, odorizante, odorizant
difuzor, beţişoare parfumate, antiperspirante
(articole de toaletă), aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
cosmetice, săruri de albire, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, măşti de
înfrumuseţare, preparate pentru împrospătarea
respiraţiei pentru igiena personală, spray-uri
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizaţi în scopuri cosmetice,
lapte demachiant pentru îngrijire, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cosmetice, preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru băi,
creme cosmetice, deodorante de uz uman,
paste de dinţi, preparate depilatoare, preparate
de curăţare uscată, apă de colonie, produse

pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, apă micelară, loţiuni pentru păr,
preparate pentru ondularea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, machiaj, pudră
de machiaj, preparate pentru machiaj, loţiuni
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, apă de gură, nu
cea pentru scopuri medicale, parfumuri, apă
parfumată, preparate fitocosmetice, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice.
20. Perne (de sprijinit, de divan), perne
decorative, cutii din lemn sau plastic, împletituri
din paie, borduri din paie, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, statui din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, rame
pentru tablouri, colţare pentru ramele de tablouri/
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame).
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, publicitate cu plată per click,
publicarea de texte publicitare, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, furnizare de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
site-urilor web, indexarea web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, dezvoltarea
de concepte publicitare, marketing, servicii de
lobby comercial, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, promovarea vânzărilor pentru
terţi, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 3, 20, 28 şi 31 (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.

───────
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(210) M 2021 03015
(151) 13/04/2021
(732) COSTEL MIHAI DRILEA, STR.

CONDURACHE GHEORGHE
NR. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
042078, ROMANIA

(540)

NOSS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2021 03016
(151) 13/04/2021
(732) HORATIU DORU LICA, STR.

BRAILEI NR. 34, JUDEŢ GALAŢI,
GALATI, 800048, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
Romantic Jacuzzi

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

43. Servicii hoteliere.
───────

(210) M 2021 03017
(151) 13/04/2021
(732) REMBKA SRL, B-DUL LIVIU

REBREANU, NR. 47, SPATIUL
COMERCIAL, AP. 3, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

REMBKA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, pregătire
de materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, publicare de materiale publicitare
online, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, publicitate online, servicii
de comenzi online, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, furnizare de
informații comerciale din baze de date online.
40. Modelarea betonului, tratarea metalului
(modelare), servicii de modelare sub contract,
fabricare la comandă de elemente de construcție
din oțel, fabricare de elemente de construcție
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din oțel la comandă, tăierea oțelului, tratarea
și placarea oțelului la cald, lustruirea oțelului
inoxidabil, servicii de lustruire a oțelului
inoxidabil, servicii de curățare prin periere a
oțelului inoxidabil, aplicarea unui strat de finisare
pe foile și rolele din oțel inoxidabil, prelucrarea
betonului

───────

(210) M 2021 03018
(151) 13/04/2021
(732) ANDREI DRAGOŞ IUGA, ALEEA

CETĂŢUIA, NR. 12, BL. 25/2,
SC. A, AP. 13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD.IASI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

LOKEY.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#48bc90), negru (HEX #010101), alb
(HEX #ffffff)

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

9. Ochelari 3d, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice /
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de

alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi
de amplificare / supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate, baterii
anodice / baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferenţă (electricitate), sisteme de avertizare
anti-furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuşi din
azbest pentru protecţia împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecţia
împotriva incendiilor, ecrane de protecţie din
azbest pentru pompieri, aparate şi instrumente
pentru astronomie, receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (atm), instrumente de
azimut, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane) / balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare de
baie, baterii, electrice, pentru vehicule /
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii /
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii / cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate) / reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
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în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up / aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor / articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (apd),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator) / cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,

densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat /
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uşi, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, fişiere de muzică
descărcabile, fişiere de imagini descărcabile,
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
uscătoare pentru fotografii / stative pentru
fotografii, instrumente de măsurat pentru
croitorie, stative de uscare (fotografie), aparate
de uscare pentru tipăriturile fotografice, conducte
(electricitate), dvd playere, dinamometre, dopuri
de urechi pentru scufundători, aparate pentru
editarea filmelor cinematografice, ceasornice cu
nisip (clepsidre), dispozitive pentru iluminarea
ouălor, tuburi de protecţie pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru reţelele
electrice (fire de sârmă, cabluri), şine
electrificate pentru montarea spoturilor, garduri
electrificate, aparate electrodinamice pentru
comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
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epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate
de măsurare, aparate de satinare pentru
tipăriturile fotografice, centuri cu greutăţi pentru
scafandri, căști pentru comunicare la distanță,
senzori de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăți, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (gps), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri

de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente) / carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale / automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice) / stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (irm), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri / busole marine, sonde marine
de adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente
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de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare
de kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile / celulare / telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri / ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uşi,
periscoape, cutii petri, discuri de pick-up /
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive de
protecţie împotriva razelor x, nu cele pentru
scopuri medicale, costume de protecţie pentru
aviatori, căşti de protecţie, măşti de protecţie,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru

telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
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de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor, huse pentru laptopuri, calibre
culisante, proiectoare de diapozitive / aparate
cu proiecţie prin transparenţă, rigle de
calcul, aparate pentru măsurarea unghiurilor
de înclinare / clinometre / indicatori
de pantă / inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,

nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice / tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
plăci transparente (fotografie) / diapozitive
(fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre,
unităţi flash usb, manometru de vid, tuburi
de vid (radio), variometre, radiouri pentru
vehicule, triunghiuri de avertizare a avarierii
vehiculului, verniere, aparate de înregistrare
video, casete video, casete cu jocuri video,
ecrane video, telefoane video, monitoare video
pentru bebeluşi, vizoare, fotografice, căşti de
realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,
greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcţiei vântului, conectori de
doză (electricitate), sisteme de cabluri electrice
pentru automobile, fire, electrice, măşti de
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protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze x, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze x), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete (bijuterii), ancore
(ceasornicărie), ceasuri atomice, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului
(ceasornicărie), mărgele pentru fabricarea
bijuteriilor, cutii din metale preţioase,
brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, caboşoane,
lanţuri (bijuterii), pandantive pentru brelocuri,
cronografe (ceasuri), cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, bijuterii cloisonné,
monede, ceasuri de comandă (ceasuri de
referinţă) / ceasuri de referinţă, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase, altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, inele
retractabile pentru chei/ lanțuri retractabile
pentru chei, ace bijuterii pentru pălării, butoni
de cămaşă, cadrane (ceasornicărie), diamante,
cercei, figurine din metale preţioase / statuete
din metale preţioase, aur, în formă brută sau
foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii pentru pălării,
lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicărie), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal

preţios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cadrane solare, fibre din
metal preţios (bijuterii) / fire din metal preţios
(bijuterii), agrafe de cravată, ace de cravată,
curele de ceas / curele pentru ceasurile de mână/
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de
ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de
ceas (componente ale ceasurilor), ace de ceas,
ceasuri, opere de artă din metal preţios, ceasuri
de mână.
18. Piei de animale, serviete diplomat, rucsacuri
pentru alpinişti, genţi pentru camping, pungi
(plicuri, săculeţi) din piele, pentru ambalat, genţi
pentru sporturi, genţi, genţi de plajă, zăbale
pentru animale (harnaşament), ochelari pentru
cai (harnaşament), cutii din piele sau carton
imitaţie de piele, cutii din fibră vulcanizată,
frâie (harnaşament), căpestre, serviete, etuiuri
pentru cărţile de vizită, crupoane (părţi din pielea
brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton imitaţie
de piele, carcase, din piele, pentru arcurile
lamelare / carcase, din piele, pentru arcurile
cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a
intestinului de viţel, mânere pentru sacoşele
de cumpărături, rame pentru genţile de mână,
genţi de mână, chingi pentru hamuri, hamuri
pentru animale, accesorii pentru hamuri, cutii din
piele pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie /
beţe de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de piele), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
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ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),

articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Servicii de comerţ, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
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de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la software de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu seifuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu lucrări de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de șelărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de

vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de protecție acustică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de cusut, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu dispozitive de navigație,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul
de carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, administrarea programelor de
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fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea

de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
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servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri
pentru terţi.

───────

(210) M 2021 03019
(151) 13/04/2021
(732) GLAMOROUS EYE BEAUTY

SRL, STR. VIILOR I, NR. 41,
ORAS PANTELIMON, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)
GLAMOROUS EYE BEAUTY

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2021 03020
(151) 13/04/2021
(732) SC Q TRANSPEED CONSULT

SRL, BD. NICOLAE BALCESCU,
BL.44A, AP.20, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)
RESTAURANT PERLA

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 03021
(151) 13/04/2021
(732) FLY MUSIC SRL, STR. POMPIER

GHEORGHE COLȚUNEAC, NR. 4,
SAT BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI, 021608,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

FlyMusic inspire you

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 22.01.05; 29.01.11

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

clase:
9. Adaptoare audio, amplificatoare,
amplificatoare pentru instrumente muzicale,
amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lampi, amplificatoare
de frecvență video si audio, amplificatoare pentru
căști, amplificatoare stereo, amplificatoare
pentru chitara, amplificatoare pentru chitare bas,
amplificatoare pentru claviaturi, amplificatoare
transportabile de chitară, amplificatoare
video, amplificatoare clapetă, amplificatoare
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de distribuție, amplificatoare de putere,
amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electrice, amplificatoare
electroacustice, amplificatoare electronice,
amplificatoare optice cu semiconductoare,
antene și componente, aparate de criptare
digitale cu autosincronizare, aparate de
înregistrare, aparate pentru codificarea datelor,
aparate și instrumente de codificare și decodare,
aparate și instrumente multimedia, aparate și
instrumente radio, aparate telematice, aparate
terminale telematice, atenuatori, analizoare
audio, analizoare de imagine, analizoare de
luminiscenta, analizoare de putere, aparate de
înregistrare a sunetelor și imaginilor, aparate de
mixaj audio, aparate de mixaj pentru microfoane,
aparate de monitorizare acustică, aparate pentru
măsurarea nivelului de sunet, aparate pentru
mixarea sunetelor, aparate de prelucrare a
sunetului, aparate digitale de redat muzica,
aparate electrice și electronice de efect pentru
instrumente muzicale, ace pentru picup-uri,
aplicații software descărcabile, benzi audio cu
muzică, benzi audio pre-înregistrate cu muzică,
benzi audio preînregistrate, benzi înregistrate,
benzi muzicale, benzi pentru înregistrarea
sunetului, benzi preprogramate, benzi video,
benzi video preînregistrate cu muzică, boxe,
boxe fara fir, boxe pentru aparate de redare cu
disc, boxe portabile, boxe stereo, subwoofere,
suporturi pentru boxe, brațe telescopice pentru
microfoane, brațe pentru picup, butoane pentru
microfon, cabluri și fire, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, cabluri adaptoare
pentru căști, cabluri audio, cabluri coaxiale,
cabluri cu fibră optică, cabluri de chitară,
cabluri de conectare, cabluri de microfon,
cabluri electrice pentru transmiterea de sunete
și imagini, cabluri din fibră optică, cabluri
pentru boxe, cabluri pentru baterii, cabluri pentru
sincronizarea datelor, casete audio, casete audio
cu bandă, casete luminoase, casete muzicale,
casetofoane, casetofoane pentru automobile,
căști, căști antifonice, căști audio, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor,
casti fara fir, căști stereo, cd-uri cu muzică,
cd-uri audio, cd-rom-uri pre-înregistrate, cd-
uri goale, cd-uri pre-înregistrate cu muzică,
cititoare de video discuri, cititoare optice, cititoare
de discuri optice, codificatoare, combinații de
căști cu microfon, comenzi audio-sensibile
pentru aparate și instrumente de iluminat,
compact discuri, comenzi programabile pentru
aparate și instrumente de iluminat, compilatoare,
componente si piese de schimb pentru boxe,
huse pentru boxe si mixere, compensatoare cu
amplificator dublu, comutatoare, conținut media,
controlere electrice, electronice si digitale,

compresoare de semnal, convertoare analogice,
convertoare de foarte înaltă frecvență,
convertor analog-digital, cutii pentru playere
portabile multimedia, genti pentru playere
media digitale, decodoare, diafragme (acustică),
decodificatoare electronice, demultiplexoare,
digitizoare, digitizoare electronice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, dispozitive
de codificare, dispozitive de decodificare,
dispozitive digitale de procesare a semnalului
vocal, dispozitive pentru recunoaștere vocală,
dispozitive pentru schimbarea automată a
discurilor, doze de redare pentru aparate
de telecomunicații, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, dictafoane, difuzoare, difuzoare
cu amplificatoare incorporate, difuzoare de
frecvență joasă, difuzoare de redat frecvențe
înalte, difuzoare (echipamente audio), difuzoare
fără fir, difuzoare fără fir cuplabile, difuzoare
înalte, difuzoare inteligente, difuzoare pentru
frecvențe joase, difuzoare pentru media playere
portabile, difuzoare pentru monitoare de
studio, difuzoare personale, dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, doze electronice de
redare (pick-up) pentru chitare și basuri, doze
pentru chitare, doze pentru instrumente muzicale
electrice, echipament audio purtabil, echipament
de karaoke, echipament de comunicație
punct-la-punct, echipament de prelucrare a
semnalelor, echipamente de comunicare,
echipamente video, emițătoare audio, etuiuri
pentru dispozitive de stocare de muzică, etuiuri
pentru media playere portabile, filtre audio
(crossovere) electronice., gramofoane, instalații
pentru difuzoare, instrumente pentru karaoke,
interfețe audio, lasere, lumini stroboscopice
(lumini de avertizare), materiale înregistrate,
microfoane, microfoane binaurale, mixere
audio, mixere de sunet, mixere video, mp3-
playere, monitoare, monitoare in-ear cu fir,
monitoare in-ear wireless, componente pt.
monitoare in-ear, casti in-ear, accesorii pt.
monitoare in-ear, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
ecrane de afișaj cu leduri, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, emițătoare optice, expansoare
audio, filtre color pentru ecrane cu cristale
lichide (lcd), inele inteligente, inscriptoare
dvd, jetoane de securitate (dispozitive de
criptare), limitatoare de semnal, lochuri electrice,
lochuri electronice, dispozitive de control pentru
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lumini de scena. multiplexoare, multiplexoare
video, panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă
subțire ecran cu cristale lichide), placă
de sunet (mixer audio), picup-uri, picupuri
fonografice, playere mp3 si mp4, procesoare
digitale de sunet, procesoare electronice pentru
semnale audio pentru a compensa distorsiunea
sunetului în difuzoare, proiectoare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
receptoare optice, repetoare cu porturi multiple,
scanere cu intrare și ieșire digitală, sintetizatoare
de frecvențe, sintonizatoare amplificatoare,
sisteme audio-vizuale, software editare audio,
stabilizatoare de tensiune. suporturi pentru
amplificatoare, table electronice interactive
whiteboard, tastaturi multifuncționale, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, terminale interactive cu ecran
tactil, terminale multimedia, terminale pentru
recepția semnalului, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, transmultiplexoare.
11. Accesorii de iluminat, accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii de sisteme de
iluminare cu fibră optică, accesorii electrice
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, accesorii pentru
iluminatul electric, accesorii pentru iluminat
electric fluorescent pentru interior, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate si instalatii de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate de iluminat cu
diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu ecran plat, aparate de iluminat cu fibră
electrică, aparate de iluminat cu fibră optică,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
pentru filmări, aparate decorative electrice de
iluminat, reflectoare, becuri cu led, becuri de
iluminat, becuri fluorescente, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, benzi cu led, bețe
fosforescente, cabluri luminoase pentru iluminat,
cabluri suspendate(accesorii pentru iluminare),
corpuri de iluminat, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în sus, corpuri de
iluminat cu halogen, corpuri de iluminat cu
infraroșu, corpuri de iluminat cu led, corpuri
de iluminat fluorescent pentru interior, corpuri
de iluminat fluorescente pentru iluminat scenic,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru iluminat festiv, corpuri de iluminat scenic
cu halogen, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminat, elemente de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice

luminoase, globuri cu oglinzi (accesorii de
iluminat), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminat pentru stative pentru partituri,
iluminat pls (sistem de iluminat cu plasmă),
instalații de iluminat, instalații de iluminat
pentru interior si exterior, instalații luminoase,
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații de
iluminat pentru filmări, mașini pentru generare
de fum artificial, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi stroboscopice (decorative), lanterne de
iluminat, leduri ambientale, luminatoare led,
lumini ambientale, lumini de studio, lumini
decorative, lumini stroboscopice (decorative),
orgi de lumini pentru discoteci, ornamente
pentru iluminat (accesorii), panouri luminoase,
proiectoare de lumini laser, reflectoare de scenă,
reflectoare pentru controlul luminilor, reflectoare
pentru devierea luminii, reflectoare utilizate în
filmări, seturi de iluminare decorative, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi luminiscente.
15. Accesorii pentru instrumente muzicale,
acordeoane, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, ancii, ancii (lame la
muștiucul instrumentelor muzicale de suflat),
ancii pentru instrumente muzicale, ancii
pentru utilizare la muștiucurile instrumentelor
de suflat, althorn (instrument de suflat ),
aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice pentru acompaniament, aparate
muzicale electronice controlate prin computer,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, aparate pentru întorsul paginilor la
partituri, aparate și instrumente electronice
de muzică, arcușuri de erhu, arcușuri
pentru instrumente muzicale, armonici, armonii,
baghete de dirijor, baghete pentru arcușuri,
balalaici (instrumente muzicale cu coarde),
bandoneoane, banjouri, basuri acustice,
basuri electrice, basuri (instrumente muzicale),
basfligorn, benzi de hârtie perforată care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
benzi perforate care conțin muzică pentru
utilizare cu pianoforte, bețe pentru timpane,
(instrumente muzicale), bețe pentru tobe si
percutie, bucine (trompete), bucium, goarnă
(bugle), cabluri de prindere pentru utilizare cu
tobe premier, căluș pentru timpane, călușuri
pentru instrumente muzicale, capodastru
(instrumente muzicale), carilonuri electrice
(instrumente muzicale), cartele perforate care
conțin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
castaniete, catgut pentru instrumente muzicale,
celeste (instrument muzical), chitare, chitare
clasice, chitare electro-clasice, chitare acustice,
chitare electro-acustice, chitare bas, chitare
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bas electrice, chitare bas acustice, chitare
electrice, chitare japoneze cu trei corzi
(shamisen), cimbale, cimpoaie (instrumente
muzicale), cinele (instrumente muzicale),
citere, clape pentru instrumente muzicale,
clape pentru piane, clarinete, clarinete
japoneze din bambus (shakuhachi), clavecine,
claviaturi muzicale electronice, claviaturi pentru
instrumentele muzicale, claviaturi pentru
piane, claviete (instrumente muzicale), clopote
din metal (instrumente muzicale), clopote
(instrumente muzicale), clopote tubulare,
clopoței (instrumente muzicale), coarde de
erhu, coarde de harpe, coarde de tobă,
coarde pentru instrumente cu coarde de tip
japonez, coarde pentru instrumente muzicale,
coarde pentru piane, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, colofoniu pentru
instrumente muzicale cu coarde, concertine,
contrabasuri, cornete cu piston, corni englezi,
corni francezi, corni (instrumente muzicale),
corzi de chitara, corzi de chitara care conțin
oțel, corzi de oțel pentru chitară, corzi
pentru instrumente muzicale occidentale, corzi
pentru instrumente muzicale, cuie pentru întins
coardele la instrumentele muzicale, curele de
chitară, curele de umăr pentru chitară, cutii
muzicale (nu jucării), cutii muzicale sub formă
de figurine din porțelan biscuit, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, discuri
perforate care conțin muzică pentru utilizare
cu pianoforte, dispozitive pentru acordarea
instrumentelor muzicale, djembe (instrument
muzical), dopuri pentru transformarea flautelor
cu găuri deschise în flaute cu găuri închise,
drâmbe (instrumente muzicale), echipamente
pentru muzică sintetică, erhu (instrument
muzical cu două coarde acționate prin frecare),
eufonii, fagoturi, fagoturi duble, flașnete, flaute
chinezești, flaute cu cioc (instrumente muzicale),
flaute de bambus, flaute (instrumente muzicale),
flaute japoneze (yokobue), flaute verticale
chinezești din bambus (xiao), flauturi, fluiere de
bambus (danso), fluiere (instrumente muzicale),
fluiere verticale de bambus (hichiriki), fluiere
verticale de bambus (shoh), foale de instrumente
muzicale, genți pentru transportul instrumentelor
muzicale cu claviatură, genți special adaptate
pentru transportul instrumentelor muzicale,
glockenspiel-uri (instrument muzical), gonguri,
grupuri de clopote (instrumente muzicale), güiro
(instrument muzical), hamuri pentru instrumente
muzicale, harpe, harpe orientate (koto), hârtie
perforată care conține muzică pentru utilizare cu
pianoforte, helicon, huqin (viori chinezești), huse
adaptate pentru instrumentele muzicale, huse
pentru instrumente muzicale, huse pentru piane
(croite pe formă), înălțătoare de arcuș pentru

instrumente muzicale, instrumente cu claviatură,
instrumente cu coarde, instrumente cu coarde
lovite, instrumente cu percuție, instrumente de
alarmă, instrumente de muzică, electronice,
instrumente de percuţie, instrumente de suflat,
instrumente de suflat din lemn, instrumente
din alamă, instrumente muzicale, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aparate pentru producerea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
încorporează aparate pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale
controlate prin calculator, instrumente muzicale
controlate de calculator, instrumente muzicale
controlate de microprocesoare, instrumente
muzicale electronice, instrumente, instrumente
muzicale electrice şi electronice, instrumente
muzicale electronice, electrice şi mecanice,
instrumente muzicale electrice, instrumente
muzicale japoneze tradiţionale, instrumente
muzicale mecanice, instrumente muzicale
pentru copii, instrumente muzicale de stil
occidental, kazoo (instrumente muzicale nu
de jucărie), lăute, lăute japoneze (biwa), lire
(instrumente muzicale), mandoline, manivele
pentru chei de acordaj chitară, maracas
(instrumente muzicale), marimbe (instrumente
muzicale), maşini de muzică de fundal
electronice (instrumente muzicale), maşini
de ritm electronice cu comandă automată
(instrumente muzicale), maşini electronice
de efecte de sunet (sintetizatoare), maşini
electronice de ritm, maşini pentru efecte
sonore sub formă de instrumente muzicale,
mecanisme pentru cutii muzicale, membrane
de tobă, membrane pentru flaute chinezeşti,
morin khuur (instrument mongol cu coarde
acţionate prin frecare), muştiucuri din ebonită
pentru instrumente muzicale, muştiucuri pentru
instrumente muzicale, muzicuțe, oboaie,
ocarine, ocarine chinezeşti (xun), orgi
electronice, orgi (instrumente muzicale), pad-
uri pentru tobe de exersare, păr de cal
pentru arcuşuri, păr de cal pentru arcuşuri
de vioară, pedale pentru efecte sonore,
pentru instrumente muzicale, pedale pentru
instrumente muzicale, pedale pentru tobe
(instrumente muzicale), pene de chitară, pene
japoneze (bachi), pene japoneze (tsume), pene
pentru instrumente cu coarde, pene (piese de
instrumente muzicale), piane, pianine, piane
cu coada, piane automate, piane de concert,
piane digitale automate, piane electrice, piane
electrice automate, piane electronice, piane
mecanice, picioare (cuie de sprijin) pentru
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violoncele, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, piculine, pipa (chitare chinezeşti),
protecţii de membrane pentru flaute chinezeşti,
punţi pentru chitară, pupitre pentru partituri,
rafturi adaptate pentru susţinerea instrumentelor
muzicale, regulatoare de intensitate pentru
piane mecanice, rulouri pentru instrumente
muzicale (pianete), rulouri muzicale perforate
pentru instrumente muzicale (pianete), rulouri
muzicale perforate pentru utilizare cu piane
automate, saxofoane, serpentine (instrumente
muzicale), set de lobe, sheng (instrumente de
suflat chinezeşti), sintetizatoare, sintetizatoare
electronice, sintetizatoare electronice de
muzică, sintetizatoare electronice sub formă
de intrumente muzicale, sintetizatoare
(instrumente muzicale), sintetizatoare pentru
sunet electronic, sistre (instrumente muzicale),
sitare (instrumente muzicale cu corzi), şofare
(instrumente muzicale), stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative pentru
instrumente muzicale, stative pentru ţitere
chinezeşti, suluri de benzi de hârtie perforată
care conţin muzică pentru utilizare cu pianoforte,
suona (trompete chinezeşti), supape pentru
instrumente muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, suporturi de braţ pentru chitară,
suporturi pentru instrumente muzicale, surdine
pentru instrumente muzicale, surdine electronice
de studiu pentru instrumente muzicale, tam-
tamuri, ţambale, tamburine, tastaturi electrice
(instrumente muzicale), tastaturi electronice
(instrumente muzicale), timpane, timpane
(instrumente muzicale), ţitere, ţitere chinezeşti,
ţitere coreene cu douăsprezece corzi (ga-ya-
geum), ţitere coreene cu şase corzi (geo-mun-
go), tobe, tobe bongo, tobe conga, tobe de
oţel (instrumente muzicale), tobe electronice,
tobe acustice, tobe (instrumente muzicale), tobe
japoneze de mână (tsuzumi), tobe japoneze
(taiko), tobe mari, tobe robotizate, tobe de
fanfara, tonometre (marcatoare de frecvenţă),
trâmbiţe, triangluri (instrumente muzicale), triole,
triunghiuri (instrumente muzicale), tromboane,
tromboane (instrumente muzicale), trompete,
tub de ploaie (instrumente muzicale), tube
(instrument muzical de suflat), tuburi de
orgă, tuburi de suflat, tuburi de suflat
(muzicale), ukulele, valize pentru instrumente
muzicale, vârfuri pentru comutatoare de
chitară, viole, violoncele, viori, viori orientale
(kokyu), xilofoane, xilofoane din fier, zornăitoare
(instrumente muzicale).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, administrare
în materie de activităţi de marketing,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, asistenţă

comercială în managementul afacerilor,
asistenţă în administrarea afacerilor, publicitate,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate pentru bunurile şi
serviciile altor comercianţi, care dau posibilitatea
clienţilor să vizualizeze şi să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianţi, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata
prin magazine fizice specializate sau online
in legatura cu instrumente muzicale, chitare,
sisteme de sonorizare, instrumente cu clape,
instrumente de suflat, microfoane, tobe si
percutie, instrumente cu coarde, seturi si
sisteme de lumini, proiectoare, movinghead-uri
si scanere, lasere, masini de fum spuma si
accesorii, lumini decorative, becuri , ecrane led,
echipamente de iluminat teatre, efecte lumini
cu lampa, podiumuri, echipamente de scena
si lumini, controlere&comutatoare, cabluri si
mufe, accesorii si componente pentru rack-uri si
case de transport, echipamente dj, echipamente
studio, procesoare si efecte, echipamente
video, instrumente si accesorii instrumente
traditionale, cutii si huse pentru instrumente
muzicale, alte articole muzicale şi accesorii
pentru aceste articole, servicii de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul instrumentelor muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul si /sau cu ridicata în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
echipamente audiovizuale, echipamente de
sunet profesionale, si echipamente de lumini
profesionale, servicii de agenţii de import –
export, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri toate aceste
produse fiind mai ales cele din clasele 9,
11, 15 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine specializate en gros
sau en detail, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2021 03022
(151) 13/04/2021
(732) LUCIAN MARIN, BLD 1 MAI, NR.

23, BL. C8, SC. 2, AP. 11, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Humdrum Games

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc, jocuri de
masă, seturi de întrebări pentru jocurile de masă
cu tablă, jocuri de societate.
35. 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,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu jocuri.

───────

(210) M 2021 03023
(151) 13/04/2021
(732) CRISTIAN COCIS, STR.

DREPTATII NR. 133, AP. 2
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AST ASOCIATIA
STATIUNILOR TURISTICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 29.01.11

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

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03025
(151) 13/04/2021
(732) DIANA SIMONA DIACONU,

STR. ING ZABLOVSCHI NR. 88,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011313,
ROMANIA

(540)

#BANCA DE HAINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 09.03.09; 26.07.19; 27.07.25

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 03026
(151) 13/04/2021
(732) PERLEA BALTAC ROBERT, STR.

LEVANTICA NR. 57, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Vitaminescu

(531) Clasificare Viena:
02.01.05; 27.05.17

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
acid folie, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
polen, suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare realizate
în principal din vitamine, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de semințe de in, suplimente alimentare

pe bază de germeni de grâu, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, suplimente alimentare pe bază de
ulei de semințe de in, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, medicamente, aditivi alimentari
medicali de uz veterinar.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
închiriere de standuri de vânzare, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de administrare a comunităților online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de comenzi online,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet.
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(210) M 2021 03027
(151) 13/04/2021
(732) PERLEA BALTAC ROBERT, STR.

LEVANTICA NR. 57, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Vitaminescu

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pentru animale, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
acid folie, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
polen, suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de glucoză,
suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de lecitină,
suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare cu isoflavone de soia,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare realizate
în principal din vitamine, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng, suplimente alimentare
alcătuite în principal din magneziu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare alcătuite în principal
din calciu, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de semințe de in, suplimente alimentare
pe bază de germeni de grâu, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pentru
sănătate care conțin ginseng roșu, suplimente
alimentare pentru îmbunătățirea formei fizice și
a rezistenței, suplimente alimentare pe bază de
ulei de semințe de in, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
suplimente alimentare sub formă de prafuri
de spori de ganoderma lucidum, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile

care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, medicamente, aditivi alimentari
medicali de uz veterinar.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, furnizare de servicii de informare și
consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru a promova sensibilizarea publicului cu
privire la beneficiile comerțului local, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
închiriere de standuri de vânzare, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de administrare a comunităților online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, difuzare de materiale publicitare
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de comenzi online,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 03028
(151) 13/04/2021
(732) POIANA IZVOARELOR SRL, STR.

POPENI NR. 80, JUD. SUCEAVA,
VATRA-DORNEI, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

POIANA IZVOARELOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 03.09.01; 05.03.13;
01.01.05

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

29. Peşte nu viu, produse din peşte.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
restaurante, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 03029
(151) 13/04/2021
(732) FIELD DATA ZOOM S.R.L, STR.

GHEORGHE MISSAIL NR.67,
MANSARDĂ, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M 106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

OGOR

(531) Clasificare Viena:
26.03.06; 27.05.17; 01.17.14; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, galben, portocaliu deschis,
portocaliu închis

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

9. Software ca produs (SaaP), software utilitar,
software pentru topografie, software pentru
cartografiere, software pentru monitorizarea
mediului, software pentru gestionarea de
imagini, software pentru realitate virtuală
și augmentată, software pentru aplicații
web și servere, software informatic pentru
prelucrarea datelor de localizare, programe
de calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
alidade, altimetre, anemometre, receptoare
audio și video, barometre, stații meteorologice
digitale, asistenți personali digitali, busole,
dinamometre, sisteme de poziționare globală
(GPS)], hidrometre, higrometre, umidometre,
dispozitive de intercomunicare, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, instrumente de observare, fotometre,
instrumente de măsurare a înălțimii, salinometre,
aparate de navigație prin satelit, scanere
(echipamente de procesare a datelor), stații
meteo digitale.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), proiectare de software
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pentru calculatoare, închirierea de software
pentru calculatoare, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
siteurile web (servicii de tehnologia informației),
furnizarea de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site web, servicii de topografie terestră,
cercetare agricolă, servicii de cartografie,
sondaje geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, Informații meteorologice,
prognoze meteorologice, colectare de informații
cu privire la meteorologie, cercetare științifică
și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale,
analiza apei.
44. Servicii de agricultură, horticultura și
silvicultură, dispersarea de fertilizatori și alte
substanțe chimice agricole pe suprafețe și
pe cale aeriană, închirierea de echipamente
pentru ferme, servicii de viticultură, consultanță
in domeniul agriculturii, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultura și silvicultură, servicii de
reîmpădurire, cultivare agricolă, consiliere în
domeniul agricol, servicii de informare în
sectorul agricol, închiriere de material pentru
exploatări agricole, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului.

───────

(210) M 2021 03030
(151) 13/04/2021
(732) LOTUS '95 COSMETICS SRL,

ŞOS. BERCENI NR.8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041914, ROMANIA

(540)
R-B-L DERMOACTIVE

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

3. Apă de colonie , deodorante de corp
(parfumerie), loțiuni bay rum, apă de toaletă ,
uleiuri naturale pentru parfumuri, ulei de
lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri
aromatice, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri nemedicinale,
uleiuri naturale de uz cosmetic, cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin panthenol, cosmetice și preparate
cosmetice, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, creme de masaj, nemedicinale,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, loțiuni nemedicinale pentru piele,
lumânări de masaj de uz cosmetic, preparate

emoliente (cosmetice), preparate igienice
ca articole de toaletă, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
de toaletă nemedicinale, șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, uleiuri de
masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale,
uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
uleiuri și loțiuni pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru toaleta
personală.

───────

(210) M 2021 03031
(151) 13/04/2021
(732) SC. VALENTINA CALZATURE

CONCEPT SRL, STR. JIMBOLIA
NR. 208, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Superb by Valentina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.09.05

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

25. Încălțăminte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03033
(151) 13/04/2021
(732) DRAGOŞ - CORNELIU COSTEA,

STR. OLTINA NR. 2, BL. 28B,
SC.1, ET. 2, AP.8, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

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

(540)

SCHIMBĂ-ȚI JOBUL!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de management comercial, administraţie
comercială oferită on-line dintr-o bază de date pe
calculator sau pe internet, servicii publicitare şi
de promovare şi servicii de informare referitoare
la acestea, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculatoare sau pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
furnizare de spaţiu pe site-uri web pentru
promovare de produse şi servicii, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
internet, organizarea, utilizarea si monitorizarea
programelor de fidelitate si loialitate, sondaje de
opinie, închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, vânzare de spaţii publicitare tip
banner în aplicaţii şi pe site-uri web, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare.
38. Furnizare de servicii de chat audio, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat

și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea accesului la spații de
chat pe internet, furnizare de camere de chat
online pentru rețelele sociale, furnizare de
conexiuni de telecomunicații pentru linii de chat,
furnizare de spații de chat și forumuri pe
internet, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, furnizare de camere de
chat online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
spații de chat online pentru transmiterea de
mesaje, comentarii și conținut multimedia între
utilizatori, servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet, furnizarea de forumuri online, furnizare
de acces la site-uri pe internet sau orice altă
reţea de comunicaţii, servicii de telecomunicaţii,
servicii de mesagerie electronica si transmitere
instantanee a mesajelor, linii de conversatie,
furnizare de camere de conversaţii on-line,
furnizarea accesului la servicii online în
domeniul relaţionării sociale, prezentării sociale
şi al întâlnirilor, servicii de difuzare audio,
de text, video şi multimedia sau alte reţele
de comunicare prin intermediul calculatorului,
inclusiv încărcarea, postarea, afişarea şi
transmiterea electronică de date, informaţii,
imagini audio şi video, furnizarea accesului la un
serviciu de reţea online.

───────

(210) M 2021 03034
(151) 13/04/2021
(732) NICOLAE STAN, STR. VLAD

TEPES NR 7, BLOC 35E, SC. A,
AP. 2, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
Case De Vanzare

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

35. Servicii de anunțuri clasificate, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Servicii imobiliare, agențiile imobiliare,
afaceri imobiliare, agenții imobiliare, servicii ale
agențiilor imobiliare, gestionare de proprietăți
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare.
41. Producție de programe de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe educative de televiziune, producție



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/04/2021

de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de televiziune în
direct, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
divertisment pentru televiziune.

───────

(210) M 2021 03035
(151) 13/04/2021
(732) MUNICIPIUL PITESTI, STR.

VICTORIEI NR.24, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
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)

Simfonia Lalelelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.03

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri în scopuri educative, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea
de expoziții de plante în scop cultural sau
educațional, servicii de expoziții de artă în
scop cultural sau educațional, organizare de
expoziții pentru divertisment în scop cultural sau
educațional, organizare de expoziții în scopuri
culturale, organizare de expoziții în scopuri
culturale sau educative.

───────

(210) M 2021 03036
(151) 13/04/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)
MELCOCID

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

5. Pesticide, insecticide, erbicide, fungicide,
rodenticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.

───────

(210) M 2021 03037
(151) 13/04/2021
(732) ARTPRESS SRL, STR. P.

CERMENA NR.1, PARTER,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUDETUL ARAD, ARAD,
310151, ARAD, ROMANIA

(540)

ARTPRESS EDITURĂ
ȘI TIPOGRAFIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse papetărie și de imprimerie,
pliante, broşuri, felicitări, publicaţii, ziare,
reviste, cărţi, articole pentru legătorie, materiale
didactice, educative de instruire şi învăţământ,
tipărituri grafice, reproduceri și reprezentări
grafice, coperti și benzi desenate, arta grafică,
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cărti de colorat pentru copii, fotografii, gravuri
fotografice, materiale şi mijloace de decorare şi
artă, materiale pentru sacoşe, cutii şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie şi carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, clișee., materiale didactice,
educative, de instruire şi de învăţământ, tipărituri
grafice, reproduceri și reprezentări grafice,
coperti și benzi desenate, arta grafică, cărti
de colorat pentru copii, fotografii, materiale şi
mijloace de decorare şi artă grafică.
35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o rețea informatizată şi prin site-urilor web
specializate, realizare de benzi video, discuri
în format video şi înregistrări audio-vizuale
în scopuri promoţionale, de marketing şi
publicitare, organizarea unor expoziţii şi târguri
în scopuri comerciale şi publicitare, consultanţă
pentru afaceri şi management, studiu de piaţă,
sondaje de opinii, activităţi de secretariat şi
lucrări de birou, servicii redacţionale şi de
editare.
40. Servicii oferite de tipografie, servicii de
tipărire și serviciile conexe respectiv: tipărire
(litografică, offset), legătorie, legare, lipire
şi încleiere, finisare, imprimare (modele,
fotografică, serigrafică, 3D), servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
fotogravură, tăiere, laminare, caserare, capsare,
găurire şi lipire de etichete.
41. Servicii de editare altele decât cele
de publicitate, servicii de publicare inclusiv
publicare on-line, servicii de traducere,
înregistrări audio, filme, video şi televiziune,
microfilmare, servicii de editare şi înregistrare
muzicale, producţia şi editarea de casete audio,
video, inregistrare de imagini, producţia de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţia de filme pe dvd şi cd-rom,
producţia de filme video, fotomontaj, închirieri
de înregistrări audiovizuale, furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitor la fotografii
şi imagini, servicii de imprimare de fotografii,
de diapozitive fotografice, imagini fotografice
pe suporturi digitale, servicii de transfer de
imprimări fotografice pe casete video, servicii
de incapsulare, foliere a fotografiilor, servicii
educative în arta fotografică.

───────

(210) M 2021 03039
(151) 13/04/2021
(732) MELINDA GHERCA, STR. CALEA

BARATILOR NR. 4B, JUDEȚUL
MUREȘ, SAT ALBEȘTI (COMUNA
ALBEȘTI), MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

iDentClinic

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 29.01.13; 02.07.23

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

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii oferite
de clinici dentare, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii de
asistenţă stomatologică, cu activităţi specifice,
cum sunt: tehnică dentară, radiografii,
implantologie, tratamente stomatologice,
evaluare medicală şi analize specifice
domeniului, servicii medicale, servicii de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de igienă dentară, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a dinților.

───────
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(210) M 2021 03040
(151) 13/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
DABREMVI

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman, si
anume anticoagulante.

───────

(210) M 2021 03041
(151) 13/04/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
DAFRIXAB

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2021 03042
(151) 13/04/2021
(732) GHILFISH MEDIA S.R.L.,

STR. CAPORAL ILINA NR.13,
BL.21A, SC.3, AP.53, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051971, ROMANIA

(540)

superi CAFEAUA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.08; 27.05.09

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

30. Cafea, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.

───────

(210) M 2021 03043
(151) 13/04/2021
(732) SC DEMICONS S.R.L., STRADA

CASTELULUI NR 86, JUDEȚUL
MUREȘ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
SANTA VALENTINA, STRADA
KOOS FERENCZ, BLOC 21
APARTAMENT 44, JUDEȚUL
MUREȘ, TARGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

DEMICONS

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 26.01.03; 26.11.12

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

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, toate aceste servicii în legătură
cu: zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de tâmplărie,
curăţarea clădirilor (interior), curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, furnizarea
de informaţii privind construcţia, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii
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de electricieni, întreţinerea mobilei, restaurarea
mobile, instalarea şi repararea echipamentelor
de încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, instalarea uşilor şi
ferestrelor, instalarea echipamentelor de
bucătărie, montarea cablurilor, zidărie, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
tencuire, lucrari de instalaţie de apă şi
canal, recositorire, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, nituire,
pavarea drumurilor, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, construcţia de eşafodaje,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, curăţarea
geamurilor, drumuri, asfaltare.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare/design interior, inginerie, proiectare
industrială, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri.

───────
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(210) M 2021 03044
(151) 13/04/2021
(732) VIORICA -MIRELA POPA, STR.

ATENA NR.3, AP.1, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA
AURICA BREICA BOROZAN,
CALEA TORONTANULUI NR.
10, AP 18, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR. 25, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUDEȘTII NOI, 307041,
TIMIȘ, ROMANIA
DELIA- GABRIELA DUMBRAVĂ,
INTRAREA ROMA NR 1, AP. 5,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300560, TIMIȘ, ROMANIA
CORINA DANA MIȘCĂ, STRADA
MUREȘ NR. 2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33, JUDEȚUL
TIMIȘ, RECAȘ, 307340, TIMIȘ,
ROMANIA
MARIANA ATENA POIANA,
CALEA SAGULUI NR. 85, BL. 11,
SC. G, ET. IV, AP. 28, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA NICOLETA RABA,
STRADA SIMFONIEI NR. 40,
JUDEȚUL TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA
PETRU BOGDAN RĂDOI, STRADA
ÎNGERILOR NR. 25, JUDEȚUL
TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA
ADRIAN RIVIȘ, STRADA C.
GROFOȘOREANU, BL. 14, SC.
A, AP. 10, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA
DUCU SANDU ȘTEF, STRADA
AMFOREI NR. 8E, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300291, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Exquisite Roulade Duck
by AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01

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

29. Carne, pește, păsări și vânat.
───────


