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Cereri Mărci publicate în 20/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03671 13/05/2021 SC MEDYFAVORIT SRL ZOICA VET - CENTRU

MEDICAL VETERINAR -

2 M 2021 03786 13/05/2021 ION LAURENTIU SALAJAN SUMMER SPELL

3 M 2021 03787 13/05/2021 STELIAN-STEFAN STEKER sparKEEPER

4 M 2021 03788 13/05/2021 EIFFEL PRAXIS SRL Green Dental Lab

5 M 2021 03789 13/05/2021 SKY MAP SKY MAP

6 M 2021 03790 13/05/2021 ANCA STEKER speckLESS

7 M 2021 03791 13/05/2021 ASISOFT SRL ERON

8 M 2021 03792 13/05/2021 IB INVEST & ASOCIATII SRL IB INVEST

9 M 2021 03793 13/05/2021 SC ANTIBIOTICE SA ZINBA

10 M 2021 03794 13/05/2021 AUTOWAG TRADE SRL AUTOWAG

11 M 2021 03795 13/05/2021 DUMITRAȘCU CONSTANTIN
CĂTĂLIN

CCD LAW OFFICE

12 M 2021 03796 13/05/2021 CONSTANTIN TUDOREI
IOAN HANTĂR

MASSIVO mobili

13 M 2021 03797 13/05/2021 CONSTANTIN TUDOREI LEMNART MOBILIER
BISERICESC

14 M 2021 03798 13/05/2021 DANUBEER CRAFT SRL MAD LADS BREWING CO.

15 M 2021 03799 13/05/2021 NICOLE LOCIC DRACULA'S CASTLE SECRETS
Transylvania

16 M 2021 03800 13/05/2021 OANA-MARIA JITARU La CORN

17 M 2021 03801 13/05/2021 DANUBEER CRAFTS.R.L. DUNĂREA GIURGIU BERE
AERTIZANALĂ EST. 2019

18 M 2021 03802 13/05/2021 AUTORITATEA PENTRU
DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

GHIȘEUL.RO

19 M 2021 03803 13/05/2021 S.C. AVN ROM CONTRACTOR
S.R.L.

NR NORDIKA REZIDENT

20 M 2021 03805 13/05/2021 ALECU IULIAN Gândeşte! Viaţa ta depinde de
asta!

21 M 2021 03806 13/05/2021 SC VIKINGPROFIL SRL VIKING PRUSZYNSKI

22 M 2021 03807 13/05/2021 BERE SADU SRL BERE THOMAS BINDER

23 M 2021 03808 13/05/2021 CLAUDIU EUGEN CHIRAN Royal Hygiene

24 M 2021 03809 13/05/2021 SC MARMOR MEDICAL SRL MSQ MSQUARED CLINIC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 03810 13/05/2021 INDUSTRY TRANSILVAN SRL INDUSTRY TRANSILVAN

26 M 2021 03811 13/05/2021 GERMAN QUALITY
SOLUTIONS S.R.L.

GQS

27 M 2021 03812 13/05/2021 DAVERAS STYLE SRL DAVERAS

28 M 2021 03813 13/05/2021 AIRBYTES COMMUNICATIONS
SRL

Airbytes

29 M 2021 03814 13/05/2021 RADU SALADE RANOTY

30 M 2021 03815 13/05/2021 CONACUL BACIULUI SRL CONACUL BACIULUI

31 M 2021 03816 13/05/2021 TELFONICA DTH SOLUTIONS
SRL

Papă Tot! Proaspăt, gustos,
sănătos!

32 M 2021 03817 13/05/2021 CONACUL BACIULUI SRL CONACUL BACIULUI

33 M 2021 03818 13/05/2021 SC EUROPEAN DIGITAL
EXCHANGE SA

RONIN

34 M 2021 03819 13/05/2021 PRISMA FLEX SRL EMBASSY RESIDENCE

35 M 2021 03820 13/05/2021 ALEXANDRU RADU CORBEAN DJ.COLO R

36 M 2021 03821 13/05/2021 COSTE PUSCAS LUCIAN ZHERO RESIDENCE

37 M 2021 03822 13/05/2021 BACO BRANDS SRL VAST

38 M 2021 03823 13/05/2021 MANOLACHE -
VACAPUNKISTA-

Dus cu Vaca
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(210) M 2021 03671
(151) 13/05/2021
(732) SC MEDYFAVORIT SRL, PIAŢA

UNIRII, BL. 3, PARTER, AP.1, JUD.
HUNEDOARA, SIMERIA, 335900,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ZOICA VET - CENTRU
MEDICAL VETERINAR -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 29.01.04;
29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#A36F08), albastru închis (HEX
#081037)

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

44. Servicii veterinare.
───────

(210) M 2021 03786
(151) 13/05/2021
(732) ION LAURENTIU SALAJAN, SAT

DELENI, STRADA EROILOR NR
77, JUDEŢ DOLJ, SIMNICUL DE
SUS, 207560, DOLJ, ROMANIA

(540)

SUMMER SPELL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 16.01.16; 16.01.13

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale.

───────

(210) M 2021 03787
(151) 13/05/2021
(732) STELIAN-STEFAN STEKER, STR.

SERGENT ALEXANDRU CUTIERU,
NR. 25A, BL. 1, SC. 1, AP.106,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
sparKEEPER

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

3. Lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, cârpe de curățat
din microfibre, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârpe pentru curățare, cârpe pentru
lustruit, materiale pentru lustruire (cârpe).
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a lavetelor
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, ustensilelor de uz menajer
pentru curățat, periilor și materialelor pentru perii,
cârpelor de curățat din microfibre, lavetelor de
spălat vase, cârpelor de curățat, cârpelor pentru
curățare, cârpelor pentru lustruit, materialelor
pentru lustruire (cârpe) (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2021 03788
(151) 13/05/2021
(732) EIFFEL PRAXIS SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU NR. 7,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
300160, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Green Dental Lab

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 02.09.10; 27.05.01; 27.05.17

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

40. Servicii de tehnician dentar.
───────

(210) M 2021 03789
(151) 13/05/2021
(732) SKY MAP, STR. CHINDIEI, NR.

22-24, ET. 1, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SKY MAP

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu,
postere din hârtie, postere montate, postere
personalizate cu constelații, albume cu postere,
afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite din hârtie,
rame pentru fotografii din hârtie sau carton,
reproduceri artistice imprimate, reproduceri

artistice tipărite, reproduceri de artă grafică,
reproduceri grafice.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: picturi (tablouri)
înrămate sau nu, tablouri personalizate cu
constelații, postere din hârtie, postere montate,
postere personalizate cu constelații, albume cu
postere, afișe, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, rame pentru fotografii, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de artă grafică, reproduceri grafice,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, publicarea de broșuri publicitare,
publicitate online, publicitate în reviste,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────
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(210) M 2021 03790
(151) 13/05/2021
(732) ANCA STEKER, STR. GEORGE

VALSAN, NR. 10, BL. 108, SC.
2, ET. 2, AP. 67, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

speckLESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, cârpe de curățat
din microfibre, lavete de spălat vase, cârpe
de curățat, cârpe pentru curățare, cârpe pentru
lustruit, materiale pentru lustruire (cârpe).
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 marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a lavetelor
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, ustensilelor de uz menajer
pentru curățat, periilor și materialelor pentru perii,
cârpelor de curățat din microfibre, lavetelor de
spălat vase, cârpelor de curățat, cârpelor pentru
curățare, cârpelor pentru lustruit, materialelor
pentru lustruire (cârpe) (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 03791
(151) 13/05/2021
(732) ASISOFT SRL, STR. CLUCERULUI

NR 22, SECTOR 1, BUCURESTI,
011365, ROMANIA

(540)
ERON

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
deținerea de depozite de valori, furnizare de
servicii financiare prin intermediul unei rețele
globale de computere sau prin internet, tranzacții
monetare, servicii de tranzacții monetare.

───────

(210) M 2021 03792
(151) 13/05/2021
(732) IB INVEST & ASOCIATII SRL,

STRADA NEGRU VODA 6, LOT
1, BLOC C3, SC 1, ET 6, AP 12,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030775,
ROMANIA

(540)
IB INVEST

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

5. Produse igienice pentru medicină, alimente și
substanțe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluși, plasturi
și materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide.
12. Vehicule.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03793
(151) 13/05/2021
(732) SC ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IASI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
ZINBA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare,
dezinfectanţi, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 03794
(151) 13/05/2021
(732) AUTOWAG TRADE SRL, STRADA

TRANSILVANIEI, BL D3, AP. 3,
JUD. ALBA, AIUD, 515200, ALBA,
ROMANIA

(540)
AUTOWAG

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

7. Culbutoare (piese pentru mașini), culbutoare
(piese de motoare), culbutoare (componente
ale motoarelor), culbutoare (componente ale
motoarelor de mașini), chiulase (piese pentru
mașini), chiulase de motor, semănătoare
(mașini), semănătoare (piese pentru mașini),
bobine pentru mașini, bobine din metal
(piese pentru mașini), prize (piese pentru
mașini), colectoare (piese pentru mașini), bobine
(piese pentru mașini), alezoare (piese pentru
mașini), paloniere (piese pentru mașini), cilindri
(piese pentru mașini), pulverizatoare pentru
horticultură (piese pentru mașini), scule pentru
debavurare (piese pentru mașini), gredere
(mașini sau piese pentru mașini), dispozitive
pentru conectare (piese pentru mașini), fitinguri
pentru pulverizatoare (piese pentru mașini),
capete pentru instrumente (piese pentru mașini),
măști pentru imprimare (piese pentru mașini),
spate (mașini sau piese pentru mașini),
adaptoare pentru burghie (piese pentru mașini),
forme pentru turnare (piese pentru mașini),
inserții pentru rulmenți (piese pentru mașini),
blocuri motor (piese pentru mașini), ax broșă
(piese pentru mașini), tije canelate (piese pentru
mașini), filiere plate (piese pentru mașini), patine
antișoc (piese pentru mașini), cuplaje flexibile
(piese pentru mașini), alezoare cilindrice (piese
pentru mașini), demultiplicatoare (reductoare)
(piese pentru mașini), cleme magnetice (piese
pentru mașini), centre rotative (piese pentru
mașini), cilindri separatori (piese pentru mașini),
ghidare (piese de - pentru mașini), mecanism
ghidare (piese pentru mașini), forme (tipare)

(piese pentru mașini), saboți rotativi (piese
pentru mașini), valve hidraulice (piese pentru
mașini), alimentatoare oscilante (piese pentru
mașini), etanșări mecanice (piese pentru
mașini), poziționeri magnetici (piese pentru
mașini), filtre ca piese pentru mașini, branșament
metalic pentru conducte (piese pentru mașini),
site pentru sortarea minereurilor (piese pentru
mașini), racorduri pentru țevi metal (piese pentru
mașini), suporți pentru piese pentru mașini de
lustruit, unelte pentru tăiat metale (piese pentru
mașini), unelte mecanice pentru ștanțare (piese
pentru mașini), dispozitive pentru împiedicarea
stropirii (piese pentru mașini), articulații sferice
pentru suspensii (piese pentru mașini), racorduri
pentru conducte (metal -) (piese pentru mașini),
lame pentru mașini de tocat paie (piese pentru
mașini), piese turnate din fontă pentru țevi (piese
pentru mașini), dispozitive pentru indexarea
pieselor de prelucrat (piese pentru mașini),
dispozitiv de prindere (piese pentru mașini), șine
de ghidaj pentru ferăstrău (piese pentru mașini),
vârfuri de tăiere (piese pentru mașini), robinet de
trecere (piese pentru mașini), arbori de turbină
(piese pentru mașini), mecanisme de conectare
(piese pentru mașini), suporturi pentru plăcuțe de
tăiat (piese pentru mașini), rindele de adâncime
(piese pentru mașini), capete de pulverizare
(piese pentru mașini), tipare pentru formarea
materialelor plastice (piese pentru mașini), rame
de imprimare (piese pentru mașini), filtre de ulei
(piese pentru mașini), pietre de moară (piese
pentru mașini), pulverizatoare pentru utilizare
în agricultură (piese pentru mașini), cilindri de
amortizare (piese pentru mașini), unelte de
sertizare (mașini sau piese pentru mașini), arbori
de presare (piese pentru mașini), garnituri de
frână (piese pentru mașini), cuzineți de tăiere
(piese pentru mașini), unelte de rabotat (piese
pentru mașini), ciururi cu discuri (piese pentru
mașini), îmbinări de colț (piese pentru mașini),
butuci pentru roți (piese de mașini), dispozitive
pentru controlarea tensiunii firelor (piese pentru
mașini), instrumente de rectificare (mașini sau
piese pentru mașini), acoperiri pentru camă
(piese de mașini), instrumente de frezat (piese
pentru mașini), țevi de cupru (piese pentru
mașini), supape de siguranță (piese pentru
mașini), mașini de găurit cu percuție (mașini
sau piese pentru mașini), pompe de căldură
(piese pentru mașini), roți dințate cilindrice (piese
pentru mașini), instrumente de presare (piese
pentru mașini), role de tăiere (piese pentru
mașini), benzi de tăiere (piese pentru mașini),
adaptoare la țevi (piese pentru mașini), bare
pentru tăiere (piese de mașini), lame pentru
bare de tăiere (piese pentru mașini), palan cu
melc (piese pentru mașini), capete de freze



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2021

(piese pentru mașini), pânze de fierăstraie pentru
metale (piese pentru mașini), suprafețe de
rulare (piese pentru mașini) pentru ambalare,
scule de laminare (piese pentru mașini), cutii
de rulmenți (piese pentru mașini), supape
de injecție (piese pentru mașini), cuplaje de
suprasarcină (piese pentru mașini), discuri de
lustruit (piese pentru mașini), discuri de șlefuit
(piese pentru mașini), inele de uzură (piese
pentru mașini), bucșe de arc (piese pentru
mașini), concasoare de impact (mașini sau piese
pentru mașini), supape metalice antiretur (piese
pentru mașini), dispozitive pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat (piese pentru
mașini), șnecuri de evacuare pentru lichide
hidraulice (piese pentru mașini), elemente pentru
țevi metalice izolate termic (piese pentru mașini),
carcase pentru filtre sub formă de piese pentru
mașini, supape metalice pentru verificare (altele
decât piese pentru mașini), matrițe folosite în
fabricație (piese pentru mașini), șine de ghidare
suspendate (piese pentru mașini), freze cu șurub
conducător (piese pentru mașini), mașini de
găurit și piese pentru acestea, cilindri pneumatici
cu cablu (piese pentru mașini), burghie cu coadă
conică (piese pentru mașini), clapete metalice
anti-retur (piese pentru mașini), scule canelare
de precizie (piese pentru mașini), palane de
roți dințate (piese pentru mașini), roți de șlefuit
(piese pentru mașini electrice), filtru separator
de grăsimi (piese pentru mașini), filtre cu flux
reversibil (piese pentru mașini), deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
supape de reținere nemetalice (piese pentru
mașini), discuri din materiale abrazive (piese
pentru mașini), supape pentru reglarea nivelului
(piese de mașini), mașini pentru determinarea
poziției pieselor de prelucrat, cleme de strângere
cu șuruburi pentru conducte (piese pentru
mașini), dispozitive de blocare pentru unelte
de tăiere (piese pentru mașini), forme de
turnat din metal (piese pentru mașini), supape
de reținere din plastic (piese pentru mașini),
dispozitive de protecție contra stropirii (piese
pentru mașini), dispozitive rotative pentru tăierea
metalului (piese de mașini), supape de oprire
din plastic (piese pentru mașini), mese de lucru
mobile pentru piese de prelucrat (piese de
mașini), scule de perforare (piese pentru mașini),
cu excepția celor pentru birou, componente
pentru susținerea și poziționarea pieselor de
prelucrat (piese de mașini), piese de întindere
sub formă de componente pentru mașini, duze
de pulverizare sub formă de piese pentru mașini,
șnecuri de evacuare de aer comprimat (piese
pentru mașini), șnecuri de evacuare de materiale
gazoase (piese pentru mașini), țevi (non-
metalice -) pre-izolate îmbinate (piese pentru

mașini), unelte de tăiere sub formă de piese
pentru mașini, dispozitive de tăiat sub formă
de piese pentru mașini, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), bancuri de
tăiere pentru fierăstraie ca piese de mașini,
șnecuri de evacuare de materiale lichide (piese
pentru mașini), chiulase sub formă de piese
turnate din aliaje metalice ușoare (piese pentru
mașini), pulverizatoare (piese pentru mașini),
altele decât cele de uz medical, scule de stabilire
a elementelor de fixare (piese pentru mașini),
șuruburi pentru eliberarea presiunii sub formă de
piese de mașini, unelte cu un singur vârf de tăiere
(piese pentru mașini), lame pentru instalații de
tabletat sub formă de piese de mașini, colectoare
de distribuție sub formă de piese pentru mașini
sau motoare, unelte de măcinare sub formă
de disc rotativ (piese pentru mașini), ștanțe
pentru instalații de tabletat sub formă de piese
de mașini, plăcuțe pentru instalații de tabletat
sub formă de piese de mașini, foi abrazive
sub formă de piese pentru mașini sau unelte
electrice, plăcuțe perforate care constituie piese
pentru mașinile de sortare a materialelor, plăci
de transmisie prin difuzie cu o singură foaie
(piese pentru mașini), piese de frâne fabricate
din materiale cu proprietăți de fricțiune pentru
mașini, capace și bușoane pentru rezervorul
de ulei (piese ale motoarelor de mașini), benzi
de rulare din cauciuc sub formă de piese de
șenile pentru mașini agricole, benzi de rulare
din cauciuc sub formă de piese de șenile pentru
mașini de construcții, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini de
minerit, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre și
a pieselor acestora, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini și
aparate de încărcat/descărcat.
12. Piese de caroserie pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, panouri de caroserie
pentru vehicule, panouri de caroserie izolate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, apărătoare de
soare sub formă de componente de caroserie
pentru vehicule, componente pentru modificarea
caroseriei automobilului disponibile sub formă
de set, protecții fabricate la comandă pentru
bare de protecție, parbrize, parbrize pentru
vehicule, parbrize de automobile, parbrize pentru
automobile, parbrize pentru vehicule terestre,
parasolare pentru parbrizele automobilelor,
parbrize tip duplex pentru vehicule, parbrize
(componente ale vehiculelor terestre), raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, benzi
parasolare pentru parbrizele vehiculelor, volane,
volane pentru vehicule, volane (componente ale
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vehiculelor), huse pentru volane de vehicule,
huse adaptate pentru volane de vehicule,
huse adaptate pentru volane de automobile,
dispozitive de blocare antifurt pentru volanele
automobilelor, anvelope, anvelope tubulare,
anvelope auto, anvelope pneumatice, pneuri
(anvelope), anvelope (pneuri), suporturi de
anvelope, huse pentru anvelope, profiluri pentru
anvelope, anvelope pentru vehicule, anvelope
tubulare de bicicletă, huse antiderapante pentru
anvelope, lanțuri antiderapante pentru anvelope,
anvelope pentru roțile vehiculelor, anvelope
pentru vehicule terestre, petice pentru camere
de anvelope, huse textile antiderapante pentru
anvelope, crampoane antiderapare pentru
anvelope auto, crampoane antipatinare pentru
anvelope auto, ventile pentru anvelope de
vehicule, lanțuri antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, crampoane antiderapare pentru
anvelopele vehiculelor, petice pentru repararea
anvelopelor vehiculelor, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, pompe pentru umflarea
anvelopelor vehiculelor, lanțuri pentru anvelope
(pentru vehicule terestre), ținte metalice pentru
anvelope de vehicule, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, pompe pentru
umflarea anvelopelor de bicicletă, camere de
aer pentru anvelope pentru vehicule, benzi de
rulare din cauciuc pentru anvelope, capace de
ventile pentru anvelopele de vehicule, anvelope
pneumatice și camere de aer pentru motociclete,
modele de bandă de rulare pentru reșaparea
anvelopelor, materiale pentru aplicarea de petice
pentru camere de anvelope, petice de cauciuc
pentru repararea de camere de anvelope,
petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor sau anvelopelor, modele de bandă
de rulare pentru reșaparea anvelopelor de
vehicule, modele de bandă de rulare din
cauciuc pentru reșaparea anvelopelor reciclate,
benzi de rulare din cauciuc, vehicule, vehicule
automobile, vehicule electrice, vehicule terestre,
vehiculele terestre, cotiere pentru vehicule, roți
de vehicule, tetiere pentru vehicule, claxoane
pentru vehicule, geamuri de vehicule, camioane
electrice (vehicule), suspensii pentru vehicule,
alarme pentru vehicule, tapițerii pentru vehicule,
bucșe pentru vehicule, airbaguri pentru vehicule,
portiere de vehicule, portbagaje pentru vehicule,
roți de vehicule , oglinzi pentru vehicule, scaune
de vehicule, capote de vehicule, scrumiere
pentru vehicule, dispozitive antifurt pentru
vehicule, alarme antiintruziune pentru vehicule,
huse semiajustabile pentru vehicule, portiere
laterale pentru vehicule, role (roți) la vehicule,
role (roți de vehicule), culbutoare pentru
vehicule terestre, huse adaptate pentru vehicule,
prelate adaptate pentru vehicule, alarme antifurt

pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), caroserii izolate pentru vehicule, benzi
parasolare pentru vehicule, motoare pentru
vehicule terestre, motoare pentru vehicule
terestre, motoare diesel pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru vehicule terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, motoare de acționare pentru vehicule
terestre, roți dințate pentru motoare de
vehicule terestre, motoare cu combustie internă
pentru vehicule terestre, motoare cu benzină
pentru vehicule terestre, motoare de ventilator
pentru vehicule terestre, curele de transmisie
pentru motoarele vehiculelor terestre, curele
de transmisie pentru motoare de vehicule
terestre, biele pentru vehicule terestre, cu
excepția celor care intră în alcătuirea motoarelor,
cuplaje și organe de transmisie pentru vehicule
terestre, curele de transmisie (piese pentru
mașini terestre), bielete (piese auto), piese
ornamentale de interior pentru automobile,
dispozitive adaptate de fixare a pieselor de
automobile de caroseria automobilelor, scaune
pentru copii pentru utilizare în mașini, parasolare
și apărători de soare pentru mașini motorizate.

───────
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(210) M 2021 03795
(151) 13/05/2021
(732) DUMITRAȘCU CONSTANTIN

CĂTĂLIN, STR. LUMINII NR.
95, SAT LUMINIȘ, JUD. NEAMȚ,
COMUNA PIATRA ȘOIMULUI,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CCD LAW OFFICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 02.09.14

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și persoanelor, servicii personale și sociale
oferite de terți pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

───────

(210) M 2021 03796
(151) 13/05/2021
(732) CONSTANTIN TUDOREI, SAT

GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ,
COMUNA GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ,
ROMANIA
IOAN HANTĂR, SAT
GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ,
COMUNA GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ,
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)

MASSIVO mobili

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, biblioteci
(etajere pentru -), biblioteci (polițe pentru -),
birouri, birouri (mobilier), cadre cu rafturi, nu din
metal (mobilier), cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electrice, comode, corpuri de bucătărie,
corpuri cu sertare pentru depozitare (mobilier),
divane, dulapuri (mobilier), lăzi de depozitare,
mese, mobilier, mobilier de baie, mobilier de
bucătărie, mobilier de exterior, mobilier de
interior, mobilier de uz industrial, mobilier din
lemn, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri pentru mobilier, paravane (mobilier),
paturi, scaune, unități de depozitare (mobilier),
vitrine.
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───────

(210) M 2021 03797
(151) 13/05/2021
(732) CONSTANTIN TUDOREI, SAT

GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ,
COMUNA GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ,
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)

LEMNART MOBILIER
BISERICESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.19

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

20. Mobilier, mobilier bisericesc, mobilier din
lemn, cadre din lemn (mobilier), crucifixuri din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete, din
lemn, divane, lucrări de artă din lemn, ceară,
gips sau plastic, mese, panouri decorative din
lemn (mobilier), paravane (mobilier), postamente
(mobilă), scaune, tâmplărie artistică, uși din lemn

───────

(210) M 2021 03798
(151) 13/05/2021
(732) DANUBEER CRAFT SRL, STR.

1 DECEMBRIE 1918, BL.310,
SC A,ET.10 AP 43, CAMERA 1,
JUDEŢUL GIURGIU, GIURGIU,
080196, GIURGIU, ROMANIA

(540)

MAD LADS BREWING CO.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase, bere brună, bere blondă,
bere saison, bere bock, bere și produse de bere,
bere fără alcool, bere de grâu, bere neagră
englezească (porter), ipa (bere blondă indiană),
vin de orz (bere), bere neagră (cu malț prăjit),
băuturi pe bază de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere

───────
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(210) M 2021 03799
(151) 13/05/2021
(732) NICOLE LOCIC, STR. AMIRAL

HORIA MĂCELARIU NR. 59, ET. 1,
AP. 102, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DRACULA'S CASTLE
SECRETS Transylvania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 26.01.18; 11.01.03;
24.09.05

(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, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi
pentru fixarea părului fals, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru scopuri
cosmetice , loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac , alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranţi pentru barbă, măşti de
înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire

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

parfumuri, vaselină, rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi,
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/leagăne, bare
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de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi/culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice,
lacăte, altele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, coliere, nemetalice,
pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali pentru
stupi, console, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile

animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
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pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/ căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci (scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de duş
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru
fixarea mochetei pe trepte, araci, nemetalici,
pentru plante sau arbori, birouri de lucrat în
picioare, suporturi pentru maşinile de calculat,
statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic,

doage de lemn, scaune cu trepte, nemetalice,
trepte (scări), nemetalice, taburete, dopuri,
nu din sticlă, metal sau cauciuc, saltele din
paie, împletituri din paie, borduri din paie,
animale împăiate, păsări împăiate, blaturi de
mese, mese, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/
rolete interioare din lemn ţesut, mese de
scris, ambră galbenă/chihlimbar, sertare pentru
mobilă, vestiar pentru bagaje.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
materiale textile), gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile / covoare pentru automobile,
covoare / carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu
din material textil, covoraşe de intrare, învelitori
de pardoseală, protecţii pentru pardoseli,
rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică / saltele pentru
gimnastică,
linoleum, covoraşe / preşuri, covoare din
frânghii împletite pentru pârtiile de schi, covoare
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antiderapante, covoare din stuf, tapet din
material textil, învelitori de pardoseală din vinil,
tapet, covoraşe pentru yoga.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimber, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crenvurşti pentru hot
dog, humus , insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi , klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,

conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes , budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
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gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf de
copt, sodă alimentară (bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi , făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat , gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert

(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi , ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie ), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie )/pastile (produse de
cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată /făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours , piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
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fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez, pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie ), preparate pentru
întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, tapioca, făină de
tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos de roşii, tortillas, turmeric, tăiţei udon,
pâine nedospită, cafea neprăjită, arome de
vanilie pentru uz culinar, vanilină (substituent
pentru vanilie), preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, vermicelli, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai
cu lapte.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin
de orz (bere), bere, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimber, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de

malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, anason
(lichior), aniset (lichior), aperitive, arac (arak)/
arak (arac), băutură alcoolică distilată pe bază
de grâne , băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter, coniac,
cidru, cocktail-uri, curacao, digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie de
zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază
de bere, alcool din orez, rom, sake, spirtoase
(băuturi), votcă, whisky, vin.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
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utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare servicii de
bibliotecă mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, .educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,

altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de film,
scenarii, altele decât cele publicitare organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
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de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 03800
(151) 13/05/2021
(732) OANA-MARIA JITARU, STR.

ECATERINA VARGA NR. 49,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
La CORN

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
fast food la pachet.

───────

STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
BL.310, SC A, ET.10 AP 43,
CAMERA 1, JUDEŢUL GIURGIU,
GIURGIU, 080196, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 27.05.01

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase, bere brună, bere blondă,
bere saison, bere bock, bere și produse de bere,
bere fără alcool, bere de grâu, bere neagră
englezească (porter), IPA (bere blondă indiană),
vin de orz (bere), bere neagră (cu malț prăjit),
băuturi pe bază de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere.

───────

DUNĂREANA GIURGIU 
BERE ARTIZANALĂ 

EST. 2019

(210) M 2021 03801
(151) 13/05/2021
(732) DANUBEER CRAFT S.R.L.,
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(210) M 2021 03802
(151) 13/05/2021
(732) AUTORITATEA PENTRU

DIGITALIZAREA ROMÂNIEI,
BULEVARDUL LIBERTĂȚII
NR.14, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GHIȘEUL.RO

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
colectare de taxe comunitare, colectare de
impozite pe clădiri comerciale, operațiuni
bancare electronice efectuate prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare (sistem
bancar prin internet), operațiune de plăți cu card
de credit, procesare de plăți cu card de debit,
servicii referitoare la carduri de credit și carduri
de plăți, procesarea plăților efectuate prin carduri
de credit (de tip charge card), emitere de carduri
pentru plăți electronice în legătură cu programe
de bonusuri și recompense.
38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, administrarea unei rețele
de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, colectare și
transmitere de mesaje, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare de

informații prin mijloace electronice, comunicare
prin mijloace electronice, comunicare prin rețele
de telecomunicații multinaționale, comunicare de
informații prin satelit.
42. Servicii IT, construirea unei platforme de
internet pentru comerțul electronic, consultanță
în materie de design de pagini web, consultanță
în materie de design web, creare de pagini
web, creare de site-uri pe internet, creare de
pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare, proiectare și întreținere de
pagini web, creare și actualizare de pagini
principale pentru rețele de calculatoare, creare
de pagini principale pentru rețele informatice,
găzduire de aplicații mobile, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice.

───────

(210) M 2021 03803
(151) 13/05/2021
(732) S.C. AVN ROM CONTRACTOR

S.R.L., STR. STEJARULUI NR. 11,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STRADA
ZAHARIA STANCU, NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, BRAȘOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

NR NORDIKA REZIDENT

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.02; 26.04.05; 01.01.02;
27.05.01; 27.05.24

9. Aplicatii  mobile  descărcabile,  aplicații 
software descărcabile pentru telefoanemobile,
software și aplicații descărcabile pentru
dispozitive  mobile,  aplicații  descărcabile 
destinate utilizării cudispozitive mobile, aplicații
 mobile  descărcabile pentru  gestionarea  de 
date,  aplicații  mobile  descărcabile  pentru 
transmiterea de  date,  aplicații  mobile 
descărcabile pentru transmitereade informații,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de  informații,  aplicații  mobile  care  pot  fi 
descărcate destinate utilizării  cu dispozitive de 
calculator  portabile, software  pentru  plăți, 
software  pentru  plăți  electronice,  software 
pentru procesarea plăților electronice către și 
de  la  alte  persoane,  software  de  comerț 
electronic  și  de  plăți electronice,  hardware 
pentru  procesarea  de  plăți  electronice către  și 
de la alții.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), achiziții de
terenuri pentru închiriere, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
administrarea locuințelor, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere locuințe
pentru persoane din grupurile vulnerabile,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
brokeraj imobiliar, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, coproprietate imobiliară,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
formare de consorții imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), închiriere de
centre de afaceri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
punere la dispoziție de locuințe, organizare
de închirieri de apartamente, multiproprietăți
în domeniul imobiliar, intermediere privind
proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, gestiunea terenurilor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestionarea portofoliilor de
proprietăți, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind gestiunea terenurilor, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune de multiproprietăți,

servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj financiar în domeniul imobiliar,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
terților), servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
fiduciare imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de investiții
în domeniul imobiliar (servicii financiare),
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de finanțare,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, servicii de investiții, consultanță
privind investițiile rezidențiale, investiții
imobiliare, evaluări imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, agențiile imobiliare, agenții
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii de agenții
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imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale.
37. Construcție de proprietăți rezidențiale,
construirea de zone rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, curățarea clădirilor
rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparare și întreținere
de clădiri rezidențiale, servicii de curățenie
pentru case din complexe rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2021 03805
(151) 13/05/2021
(732) ALECU IULIAN, STR. FRUMUSANI

NR. 2, BL. 37, SC. A, ET. 8, AP.
49, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
Gândeşte! Viaţa ta
depinde de asta!

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

35. Servicii de regătire de campanii publicitare,
dezvoltare de campanii promoționale, furnizare
de modele pentru campanii promoționale,
servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, transcrieri de comunicări (lucrări

de birou), servicii de comunicaţii corporative,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, administrare de programe cu
premii de fidelitate, administrare a programelor
cu premii de fidelitate care includ timbre
comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, furnizare de consultanță
în marketing în domeniul mediilor sociale,
furnizare de informații de afaceri în domeniul
mediilor sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice,
ziare si reviste, publicitate online printr-o reţea
informatizată de comunicaţii, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, publicitate on-
line într-o reţea informatizată, servicii privind
constituirea de reţele pentru îmbunătăţirea
carierelor, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale şi publicitare, organizarea
şi coordonarea de târguri şi expoziţii în
scopuri publicitare, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), servicii de informare
comercială cu ajutorul bloggerilor, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de planificare de carieră
(altele decât educaţie şi formare), servicii de
informații referitoare la locuri de muncă şi
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
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de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), consultanță în afaceri, selectarea
personalului prin testare psihologică, teste
psihologice pentru selectarea personalului.
36. Consultanță privind asistența financiară
pentru educație, colectarea de fonduri şi
sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, consiliere pentru împrumuturi,
consultanță privind asistența financiară pentru
educaţie, servicii de creditare financiară, servicii
de consiliere privind creditarea, servicii de
împrumut, finanţare de credite în rate, servicii
de investiţie în taxele şcolare, administrare
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, servicii de
intermediere de credite personale, acordare
de credite temporare, acordare de credite
de consum, servicii de evaluare a creditelor,
finanţarea creditelor pe termen scurt, agenţii
de evaluare a creditelor, servicii de credite
pentru nevoi personale, consultanţă financiară
privind serviciile de credite, oferirea posibilităţilor
pentru împrumuturi şi credite, furnizare de
informaţii referitoare la credite, furnizare
de informaţii referitoare la creditele pentru
studenţi, consultanţă privind acordarea de
împrumuturi, servicii financiare privind acordarea
de împrumuturi, servicii de creditare, servicii
de creditare reînnoibile, servicii de împrumut

şi creditare, birouri de creditare, finanţare
pentru împrumuturi personale, finanţare pentru
mici întreprinzători, finanţare pentru dezvoltarea
de produse, facilitare şi intermediere pentru
finanţare, gestionare pentru acordare de
finanţare, servicii de finanţare a capitalului de
risc pentru inventatori, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru universităţi, furnizare de
facilităţi de finanţare pentru leasing cu opţiune
de cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru instituţii de cercetare, acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi nou
înfiinţate, servicii de finanţare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de
împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii, coordonarea strângerilor de fonduri,
organizare de colecte de fonduri, procurare de
fonduri în scopuri financiare
41. Informare în legătură cu activități culturale,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, furnizarea de informații
despre congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, servicii
de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), organizare de festivaluri pentru
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scop
educativ, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii
în scopuri educaţionale, organizare de
evenimente muzicale (divertisment), organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de evenimente culturale şi
artistice, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, prezentare
de demonstraţii de dans, organizarea de
demonstraţii în scopuri recreative, susținere de
prelegeri pe teme educaționale, organizarea de
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manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi nedescărcabile, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, servicii educaționale de sprijin, cursuri
școlare legate de sprijinul educațional, cursuri
de sprijin pentru persoane cu dificultăți de
exprimare orală, pregătire pentru părinți în
domeniul organizării de grupuri de sprijin pentru
părinți, educație, academii (educație), educație
preșcolară, seminarii educative, teste educative,
furnizarea educației, servicii de educație juridică,
administrarea serviciilor educaționale, formarea
echipelor (educație), organizare de evenimente
educative, elaborare de materiale educative,
elaborare de manuale educative, publicare
de texte educative, organizare de seminarii
educative, publicare de materiale educative,
educație în domeniul sănătății, educație,
divertisment și sport, educație în domeniul

lingvistic, consiliere în carieră (educație),
servicii de educație tehnologică, coordonare de
evenimente educative, furnizare de demonstrații
educative, organizarea de concursuri educative,
difuzare de materiale educative, servicii
educative pentru adulți, închiriere de materiale
educative, organizare de competiții educative,
publicare de cărți educative, cercetare
în domeniul educației, servicii educaționale
pentru învățători, organizare de simpozioane
educaționale, organizare de jocuri educaționale,
stabilirea de standarde educaționale, servicii
educaționale pentru copii, organizare de
seminarii educaționale, furnizare de cursuri
educaționale, servicii educaționale pe calculator,
organizare de verificări educaționale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
expoziții educaționale, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, servicii
educative referitoare la calculatoare, închiriere
de materiale educative înregistrate, furnizarea
de informații în materie de educație, acordarea
de premii în educație, certificare de servicii
de educație, simpozioane pe teme de
educație, sisteme de joc (divertisment, educație),
consultanță profesională referitoare la educație,
închirierea de materiale educaționale, cursuri
în cadrul taberelor educative, publicare de
materiale didactice educative, publicare de
materiale educative tipărite, servicii educative
și de instruire, servicii educative oferite
de școli, servicii educative pentru sectorul
industrial, servicii educative în sectorul
industrial, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii educative în domeniul
nutriției, servicii educaționale furnizate de
școli, organizarea de conferințe educaționale
anuale, ateliere organizate în scopuri educative,
tabere de vară (divertisment și educație),
educație cu privire la sănătatea fizică,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de simpozioane referitoare la
educație, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale și de predare, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
organizare de seminarii cu scop educativ,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), servicii de educație, instruire și
divertisment, educație în domeniul procesării de
date, coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop educativ,
servicii de educație și pregătire profesională,
producție de filme în scopuri educative,
intervievarea personajelor contemporane în
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scopuri educative, organizare de prezentări
cu scopuri educative, organizare de conferințe
cu scopuri educative, organizare de expoziții
în scopuri educative, producție de programe
educative de televiziune, organizare de
spectacole în scopuri educative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scopuri educative, prezentări
de filme în scopuri educative, servicii de
educație și formare profesională, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizarea
de conferințe referitoare la educație, cursuri
de instruire în tabere educative, organizarea
de expoziții cu scopuri educative, realizare
de expoziții cu scopuri educative, servicii
educative în materie de igienă, organizarea de
activități educative destinate studenților, servicii
educative în domeniul tehnologiei informației,
servicii de consultanță în domeniul educației,
organizare de convenții cu scopuri educative,
planificare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
servicii de prezentare în scopuri educative,
organizarea de congrese în domeniul educației,
organizarea de cursuri educative destinate
studenților, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare și conducere de conferințe
educative, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale, producție
de filme în scopuri educaționale, planificare de
seminare în scopuri educaționale, organizarea
de convenții în scopuri educaționale,
organizarea de congrese pe teme educaționale,
organizare de congrese pe teme educaționale,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, educație în domeniul conștientizării
necesității de mișcare, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii de consiliere
în materie de educație, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, organizare de
concursuri în materie de educație, organizare
de conferințe cu privire la educație, servicii
de educație furnizate prin intermediul radioului,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
servicii educaționale pentru personalul de
conducere, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății, producție
de înregistrări educative audio și video,
organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare de tururi ghidate cu scop
educativ, furnizare de informații în materie de
educație, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de seminarii pe teme

de educație, servicii educative în materie
de dezvoltare spirituală, servicii educative
pentru adulți în domeniul comerțului, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative informatizate în domeniul
managementului afacerilor, servicii educative
pentru adulți în domeniul managementului,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, servicii
educaționale referitoare la satisfacerea nevoilor
clienților, servicii educaționale pentru predarea
tehnicilor de transcriere, creare (redactare)
de conținut educațional pentru podcasturi,
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, furnizare de instalații folosite în scop
educațional, organizare de tururi cu ghid cu
scop educativ, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, furnizare de instalații pentru
examinări în domeniul educativ, organizare de
cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de educație furnizate prin programe
de televiziune, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
organizare de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educative, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii educaționale furnizate
de instituții pentru formare continuă, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri
de instruire, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul educației, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de
ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, atestare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
furnizare de cursuri de instruire pentru tineri,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal destinate tinerilor,
furnizare de cursuri de pregătire pentru tineri
în vederea pregătirii pentru carieră, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, organizare de
programe de pregătire pentru tineri referitoare
la industria producătoare de unelte, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, furnizare de
cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii pentru încadrare în câmpul muncii,
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servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de festivaluri cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, coordonare de festivaluri de artă
interpretativă, servicii de rezervare de bilete
la concerte, servicii de rezervare de locuri la
concerte, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și
ateliere de lucru (instruire), divertisment muzical,
educație muzicală, formare muzicală (instruire),
editare muzicală, spectacole muzicale, servicii
de înregistrări de muzică, reprezentații de
muzică live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
concerte, organizare și coordonare de concerte
muzicale, concerte de muzică în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, producție
de concursuri de talente, publicarea de materiale
multimedia online, cu excepția celor publicitare,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta şi
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
şi organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole în domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub

forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabilă, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabilă, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, activităţi culturale, activităţi
sportive şi culturale, furnizare de activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de activităţi culturale, organizare de festivităţi
în scopuri culturale, activităţi de divertisment,
sportive şi culturale, organizare de prezentări
în scopuri culturale, organizarea de competiţii
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de congrese
în scopuri culturale, realizare de expoziţii cu
scopuri culturale, organizare de expoziţii în
scopuri culturale, informare în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, servicii culturale,
organizarea de seminarii în materie de activităţi
culturale, organizare de simpozioane referitoare
la educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), servicii de
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
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bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate
în scopuri recreative, împrumut de cărţi,
consultanţă în domeniul formării şi perfecţionării,
coordonare de cursuri de instruire, de educaţie şi
de pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor
de concursuri, editarea de materiale tipărite
care conţin poze, altele decît cele de uz
publicitar, editare de publicaţii altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, altele
decât cele publicitare, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea
de tutoriale online, furnizare de informaţii
referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de curaj,
organizarea de cicluri de conferinţe, organizarea
de competiţii şi ceremonii de decernare de
premii, organizarea de conferinţe, expoziţii
şi concursuri, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice

pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizarea de evenimente politice
cu scop cultural, educativ, instruire politică
efectuată prin massmedia, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, instruire
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(coaching) pentru viață, demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii
de scriere pentru bloguri, divertisment pe
internet, producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, cursuri de sprijin pentru
învățarea limbilor străine, pregătire pentru părinți
în domeniul organizării de grupuri de sprijin
pentru părinți (instruire), servicii educative în
materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.

───────

(210) M 2021 03806
(151) 13/05/2021
(732) SC VIKINGPROFIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 19A, JUDEŢUL
PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

VIKING PRUSZYNSKI

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.04.04; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultura şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru

utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentr insectiGide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu, americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/aicalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfura de antimoniu, antioxidant,pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
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antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoicâ,
benzen, berkeîiu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subniîrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfura de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca

mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/ preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea măturii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, doruri, clor, add colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de darificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical" sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
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industriale/ preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzina/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrina
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,
material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, faini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,

pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cemeiii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri " industriale, gene
de seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoza pentru scopuri
industriale, glucoza pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/ preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerina pentru scopuri industriale, glicoi eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultura, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altui decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid iactic, iactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de piumb, arcetat
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de plumb, oxid de plumb, cieiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieiio,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, iecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/lichide pentru eliminarea suîfaţîlor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frâgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/ preparate
de umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)

pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenoîogice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultura, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare în
industria farmaceutică, conservanţi pentru plăci,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, substanţe
pentru prevenirea destrămării (ciorapilor,
preparate pentru prevenirea mâtuirii lentilelor,
preparate pentru prevenirea mătuirii sticlei,
promeţiu, gaze de propulsie pentru aerosol,
protactiniu, gaze de protecţie pentru sudare,
proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogaiic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
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radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducâtori
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, renîu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
saiicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stern, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid

sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de soi, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolîgnos)/acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
darneexpuse, xenon, xilen, xiloi, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectriee din metal comun,
fierărie, articole miei din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, coloane publicitare din metal,
aliaje din metale comune, aluminiu, sârmă
din aluminiu, folie de aluminiu, plăci de
ancorare / plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier,
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metal anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile),
arbori (structuri) din metal, plăci de blindaj
metalice, uşi blindate, metalice / uşi armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, embleme
metalice pentru vehicule, cuiere pentru genţi
din metal, bile din oţel, balustrade din metal,
benzi metalice pentru legare / benzi metalice
pentru înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată,
cercuri metalice pentru butoaie, butoaie metalice
barrels of metal, bare pentru balustradele
metalice, coşuri metalice, bare de sprijin metalice
pentru căzi, balize metalice, neluminoase,
nicovale de banc, grinzi metalice / traverse
metalice, rotile metalice pentru pat, clopote
pentru animale, clopote, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare
a curelelor metalice, berilîu (giucin) / glucin
(beriiiu), instalaţii metaiice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metaiice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), boiţuri
metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metaiice pentru sticie, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metaiice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metaiice pentru manipularea încărcăturilor,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, alamă, brută sau semiprelucrată,
aliaje de sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
bronzuri pentru pietre funerare / monumente
de bronz pentru morminte, bronzuri (piese de
artă), catarame din metal comun (feronerie),
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cripte metalice
funerare, busturi din metal comun, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectriee /
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante
din metal, casete pentru bani (metalice sau
nemetalice), coloane de tubaj metalice pentru
sondele petroliere, suporţi metalici pentru
butoaie, butoaie metalice, oţel turnat, fontă
de oţel, în formă brută sau semiprelucrată,
lanţuri pentru vite, plafoane metalice, celţiu
(hafniu) ceitium / hafniu (celţiu), materiale
metaîo-ceramice, lanţuri metaiice, contraşine
metalice pentru căile ferate / şină de ghidare
pentru căile ferate, lăzi metalice / containere
metalice, cuşti metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru

coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice
pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane (gheare de picior), crampoane
metalice (cleme) / cleme metalice (crampoane),
parapete metaiice de protecţie pentru drumuri,
crucifixuri din metale comune, altele decât
bijuteriile, dozatoare de pungi pentru deşeurile
care provin de la câini, fixe, metalice, trambuline
metalice pentru sărituri, opritoare metaiice
pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte, sonerii
de uşă metalice, neelectrice, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile de
la intrare, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din metal,
fitinguri metalice pentru uşi, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, ţevi de scurgere din
metal, sifoane de scurgere (supape) din metal,
bare de metal trase la rece si lustruite, grătare
metalice, conducte metalice, pentru instalaţiile
de încălzire centralizată / ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată / conducte
şi ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte metalice pentru instalaţiile
de ventilare şi aer condiţionat, coturi metalice
pentru ţevi, garduri metalice pentru morminte,
bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel, garduri metalice,
ineie de etanşare metalice pentru bastoane,
inele de etanşare metalice pentru mânerele
ustensilelor, inele de etanşare metalice, figurine
din metal comun / statuete din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne
(suporturi de fier pentru lemne pe foc),
mantale metalice pentru şeminee, eclise de
joantă (şine), fitinguri metalice pentru ferestre,
fitinguri metalice pentru construcţii, fitinguri
metalice pentru conducte de aer comprimat,
fitinguri metalice pentru sicrie, fitinguri metalice
pentru mobil, fitinguri metalice pentru paturi,
catarge metalice pentru steaguri (structuri),
flanşe metalice (brăţări), indicatoare metalice



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2021

cu lumină intermitentă, pentru construcţii,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galena
(minereu), porţi metalice, germaniu, aliaje de
lipit din aur, grătare metalice / grilaje metalice,
plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice pentru
sere, sere metalice, transportabile, jgheaburi
pentru burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice pentru
suporturile de hain, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, cuie pentru potcoave,
bare de oţel laminate la cald, numere metalice
pentru case, neluminoase, forme metalice pentru
gheaţă, brăţări metalice de identificare, indiu,
lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în formă
brută sau semiprelucrată, fier balot/ oţel balot,
sârmă de fier, minereuri de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru
uşi, jaluzele metalice, canistre pentru combustibil
din metal, duze metalice cu jet, grinzi metalice,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice / gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poştale metalice,
litere şi cifre din metal comun, cu excepţia
formelor de tipar, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, încuietori metalice pentru vehicule,
încuietori metalice pentru bagaje, magneziu,
mangan, capace metalice pentru gurile de canal,
colectoare metalice pentru reţele de conducte,
catarge metalice, plăci memoriale din metal /
plăcuţe memoriale din metal, metale sub formă
de pudră, metale sub formă de folie sau pulbere
pentru imprimante, d, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru reţele
de conducte, catarge metalice, plăci memoriale
din metal / plăcuţe memoriale din metal, metale
sub formă de pudră, metale sub formă de folie

sau pulbere pentru imprimante, scări mobile
de îmbarcare pentru pasageri, fier molibden,
molibden, monumente metalice, monumente
metalice pentru morminte, bolarzi metalici
de acostare, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţi, cuie, ecusoane metalice /
plăci de identificare metalice, nichel-argint /
argint german, nichel, niobiu, duze metalice,
piuliţe metalice, recipiente metalice pentru
colectarea uleiului uzat, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, lacăte suspendate din
metal, altele decât cele electrice, cabine pentru
pulverizarea vopselei din metal / cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, stâlpi metalici
de gard, ţigle metalice, paravane metalice,
pavele metalice, plăci de pavare din metal,
bare cromate, cepuri metalice, ţevi de presiune
metalice, cocini pentru porci din metal, coloane
metalice pentru construcţii, pini (feronerie),
mufe din metal pentru ţevi, conducte metalice,
pitoni metalici, platforme, prefabricate, din metal,
dopuri metalice / cepuri metalice, piloni metalici,
verande (structuri) din metal, stâlpi metalici,
stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni
metalici pentru liniile electrice, cârlige metalice
pentru tigăi, case prefabricate (ansambluri)
din metal, cutii de conserve / conserve,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată / macazuri, material
metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată / legături metaiice de cale
ferată, rampe metalice pentru vehicule, tambure
metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
materiale refractare de construcţii, din metal,
plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru
numărul de înmatriculare din metal, materiale
de armare din metal, pentru beton, materiale
de armare din metal pentru ţevi, materiale de
armare din metal pentru construcţii, materiale
de armare din metal pentru curele de maşini,
inele metalice / coliere de oprire metalice,
nituri din metal, indicatoare rutiere metalice,
neluminoase şi nemecanice, platforme metalice
pentru lansarea rachetelor, tije metalice pentru
lipire, tije metaiice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metaiice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice), seifuri,
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electronice, casete de siguranţă pentru bani,
lanţuri de siguranţă din metal, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, schele
metalice, capace filetate metalice pentru sticle,
şuruburi metalice, capace de etanşare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi,
palplanşe metalice / stive de susţinere metalice,
foi şi plăci metalice, bailaguri / pene de
fixare, cuie metalice pentru pantofi, flecuri
metalice pentru pantofi, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase şi nemecanice, plăci
cu denumiri de firme, din metal, panouri,
neluminoase şi nemecanice, din metal, fier
siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
aliaj de argint pentru lipit, aliaje de staniu
placate cu argint, patinoare (structuri) din metal,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie), pinteni,
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
scări metalice, araci metalici pentru plante
sau arbori, statui din metal comun, oţel, în
formă brută sau semipreîucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel / armătură de oţel, sârmă
din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi
din oţel / tuburi din oţel, construcţii din oţel,
scaune cu trepte din metal, trepte (scări) din
metal, cepuri metalice, uşi pliante din metal,
grilaje de metal pentru şemineu, opritoare
metalice, balamale metalice, benzimetalice
pentru manipularea marcaturilor / curele
metalice pentru manipularea înărcăturilor /, guri
de scurgere stradale din metal, dispozitive
de întindere pentru benzile din fier (legături
de tensiune), dispozitive de întindere pentru
benzile metalice (legături de tensiun, montanţi
(componente ale scărilor) metalici, piscine
(structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine metalice /
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, stâlpi telegrafici din
metal, cabine telefonice din metal / cutii
telefonice din metal, cabluri de teleferic, legături
de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort, filete
metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, foiţă de staniu, ambalaje din tablă de
cositor, tablă de cositor, fier titan / ferotitan,
titan, tombac, cavouri metalice, plăci funerare
metalice, stele funerare metalice, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din
metal, goale, dozatoare de prosoape, fixe, din
metal, paieţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii

metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarulu, tubaje metalice, ţevi
metalice / tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a roţilor
(blocatoare), metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibiie, frânghii de sârmă, lucrări
de artă din metal comun, zinc, zirconiu, pergole
metalice pentru horticultura/schelet metal.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
nepreîucrate şl semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă exîrudaîă pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
âcopuri medicale său de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) /folii de protecţie âriti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest / plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, sacuieţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli diii scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunun din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
căiăfătuire, acetat de celuloză, semipreiucrat,
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compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (căiăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dieiectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textiie, materiale de umplutură
pentru rosturile de diiataţie / umpluturi pentru
rosturile de diiataţie, fibră de sticlă pentru
izolare /fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
fiitrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poiuare, Suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat / foliide
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată ia
împachetat, folii din metal pentru izolare / folii
metalice pentru izolare, garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
bruta sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în forma brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor de

căldură, bare de protecţie din cauciuc pentru
docuri, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, filamente de plastic pentru imprimare
în, materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semipreiucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, dopuri
din cauciuc, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizatâ, foiii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizatâ, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizatâ, inele de etanşare / garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
19. Materiale , nemetaliee, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepţia
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabilejmonumerte, nemetaliee, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), stielă
alabastru, alabastru, cornîere, nemetaliee,
acvarii (structuri) pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
piăei de blindaj, nemetaliee, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificiaiă, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
baiustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice /traverse
nemetalice, lnstalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetaliee, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetaliee, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetaliee,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtîe pentru construcţii,
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sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetaliee, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment*, piăci de ciment, stâlpi
din cimeni, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), Beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetaiice /
rame de uşi, nemetaiice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetaiice sau din plastic,
grătare, nemetaiice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetaiice, tencuielî pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice .matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetaiice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetaiice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,

zăbrele, nemetalice /gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, p!ăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, cărton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, paveie
iuminoase .pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piioţi,
nemetaiici / palplanşe, nemetalice, piiaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, lpsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, propteie, nemetalice,
cuarţ, fraverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2021

nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâipi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
Plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinii,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.

───────

(210) M 2021 03807
(151) 13/05/2021
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI

NR. 401, JUDEȚUL SIBIU, COM.
SADU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
BERE THOMAS BINDER

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

32. Bere şi produse de bere, bere, bere blondă,
bere brună, bere de grâu, bere fără alcool,
bere neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi nealcoolice cu aromă
de bere, băuturi pe bază de bere, coctailuri
pe bază de bere, ipa (bere blondă indiană),
kvass (băutură nealcoolică), bere din malţ,
must din malţ, vin de orz (bere), băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul prin reţele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
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pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
sevicii de baruri care servesc bere, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
berării, servirea de băuturi în microberării,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering, servicii de terasă berărie.

───────

(210) M 2021 03808
(151) 13/05/2021
(732) CLAUDIU EUGEN CHIRAN,

STRADA PUCHENI NR. 4 BL3,
SC. A, AP.13 SECTOR 5, ETAJ 4,
BUCUREȘTI, 051222, ROMANIA

(540)
Royal Hygiene

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

3. Detergenți de uz menajer, detergenți ecologici
de rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
detergenți pentru rufe, detergenți, detergenți
pentru vasul WC, detergenți de uz casnic,
detergenți lichizi pentru mașina de spălat vase.

───────

(210) M 2021 03809
(151) 13/05/2021
(732) SC MARMOR MEDICAL SRL, STR.

V. LUPU NR. 78A, BL. N1, ET. 9,
AP. 50, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) INNOVIS INTELLECTUAL
PROPERTY, STR. CALEA
RAHOVEI, NR. 217, BL. 12, SC. 2,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MSQ MSQUARED CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru
(HEX#2f2e2e), auriu (HEX#c89a54)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, asistență medicală
specializată, consultaţii și tratamente invazive
(chirurgicale) și non-invazive de chirurgie
plastică, consultaţii pediatrie, diabet și nutriţie,
servicii veterinare, servicii de îngrijire sanitară și
de înfrumusețare pentru persoane și animale,
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 03810
(151) 13/05/2021
(732) INDUSTRY TRANSILVAN

SRL, STR. TATARULUI NR.
156-158, JUDEȚUL HARGHITA,
GHEORGHENI, 535500,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
INDUSTRY TRANSILVAN

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

11. Umidificatoare, umidificatoare pentru
încăperi (aparate), umidificatoare (pentru uz
domestic).
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2021 03811
(151) 13/05/2021
(732) GERMAN QUALITY SOLUTIONS

S.R.L., INTRAREA CHEFALULUI
11-13, PARTER, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GQS

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.04; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri, servicii de administrare a afacerilor
pentru magazinele de comerț cu amănuntul,
servicii de publicitate și promovare precum
și servicii de consultanță aferente, servicii

de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic (online), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu: obiecte sanitare,
mobilier de baie, baterii de baie, rezervoare
WC și clapete, cabine, cădițe și dușuri, căzi
de baie, radiatoare, textile de baie și covorașe,
articole de curățenie, uscătoare de mâini, baterii
și chiuvete de bucătărie, electrocasnice mari și
mici, corpuri de iluminat, prize, intrerupătoare,
tablouri electrice, siguranțe, accesorii aparataj,
pardoseli.
37. Servicii de construcții, reparații și instalații,
servicii de montaj.

───────

(210) M 2021 03812
(151) 13/05/2021
(732) DAVERAS STYLE SRL, STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 3, AP.
3, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
DAVERAS

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

18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri, genți,
genți casual, genți de călătorie, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți de pânză, genți
pentru școlari, genți de mână, genți tip sac, genți
pentru haine, genți de stradă, genți fabricate
din pânză, genți de mână (poșete), umbrele,
umbrele, umbrele de soare, huse pentru
umbrelă, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
umbrele pentru copii, săculeți pentru umbrelă,
portbebeuri pentru transportul copiilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, genți de umăr
pentru copii, genți de voiaj din pânză, sacoșe
de cumpărături din pânză, sacoșe textile pentru
cumpărături, sacoșe pentru provizii, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe de umăr, sacoșe cu
șireturi, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, mânere pentru susținerea sacoșelor
de cumpărături, genți scoțiene, genți sportive,
genți servietă, bagaje (genți), genți boston,
genți impermeabile, mânere (genți), gentuțe
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cosmetice, genți de lucru, genți de plajă, genți
de seară, genți pentru scutece, genți pentru
șa, genți din piele, genți pentru curieri, genți
pentru sport, genți stil bandulieră, genți de umăr,
genți pentru drumeții, genți pentru camping,
genți pentru gimnastică, genți cu rotile, genți
cu bandulieră, genți flexibile pentru haine, genți
multifuncționale pentru atleți, serviete și genți
diplomat, genți diplomat pentru documente,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți pentru scule, goale,
genți cu structură moale, genți cu imprimeu
muzical, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
de transport universale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți și portofele din piele,
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru cosmetice (fără conținut), curele pentru
genți de mână, genți de cumpărături din piele,
genți sport de uz general, poșete mici (genți
de mână), genți din imitatie de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de mână pentru
bărbați, structuri pentru genți de mână, genți
de voiaj pentru pantofi, genți sub formă de tub,
genți pentru accesorii de tricotat, genți de voiaj
cu rotile, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți mici de voiaj (pentru sejururi scurte),
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din piele pentru haine, borsete
și genți de purtat la brâu, gentuțe universale
de purtat la încheietura mâinii, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
poșete, poșetuțe, poșete de seară, poșete de
damă, cadre pentru poșete, poșete de mână,
poșetuțe tip minodiere, poșete, portmonee și
portofele, poșete din zale împletite, poșetuțe
amulete (omamori-ire), poșete mici de purtat sub
braț, poșete de mână care nu sunt confecționate
din metale prețioase.
24. Materiale textile, materiale de tapițerie,
mochetă (perdele), perdele plisate, perdele
din vinil, draperii, materiale compozite textile,
materiale textile căptușite, panzeturi (materiale
textile), materiale textile pentru perdele, tapet
din materiale textile, decorațiuni pentru pereți
din materiale textile, plăci de perete din
materiale textile, materiale adezive sub formă
de autocolante (textile), materiale textile utilizate
ca acoperiri pentru ferestre, materiale textile
sub formă de elemente și accesorii pentru
ferestre, produse din materiale textile pentru
acoperirea ferestrelor, învelitori din materiale
textile pentru mobile, materiale textile pentru
decorare interioară, materiale pentru realizarea
accesoriilor textile pentru mobilier, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, ţesături adezive care se aplică
utilizând căldura, steguleţe pentru bebeluşi,

banere din material textil sau plastic, textile
pentru baie, exceptând îmbrăcămintea, mănuşi
de baie, huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi
(cearşafuri)/cuverturi matlasate, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, pânză pentru
masa de billiard, pături pentru animalele de
gospodărie, ţesătură pentru site, brocart, vatir,
pânză pentru steaguri din material textile sau
plastic, stambă, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, ţesături sub
formă de şnur, şeviot (ţesătură), ţesătură,
cârpe pentru demachiere, cuverturi matlasate,
cuverturi tricotate, cuverturi din eponj, cuverturi
din frotir, cuverturi pentru canapea, cuverturi
pentru pătuțuri, cuverturi pentru paturi, cuverturi
umplute cu pene, cuverturi din materiale
textile, huse pentru cuverturi matlasate, cuverturi
umplute cu semipuf, cuverturi umplute cu puf,
cuverturi matlasate din frotir, cuverturi umplute
cu materiale de umplutură, cuverturi matlasate
cu umplutură din mătase, cuverturi pentru pat
(pături) din fibre sintetice, cuverturi pentru pat
(pături) confecționate din bumbac, cuverturi
umplute cu materiale de umplutură sintetice,
set alcătuit din pânze pentru confecționarea
cuverturilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea cuverturilor de pat, suporturi de
pahare din material textile, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
pânze de bumbac, huse (detaşabile) pentru
mobilă/huse detaşabile pentru mobile, huse
pentru pernele de divan, crep (ţesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textile, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, perdele
pentru uşi, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic ţesut,
ţesătură din esparto, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textile,
fetru, ţesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (ţesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobile, huse din material textil pentru
mobile, finet/barhet, tifon (ţesătură), cârpe pentru
şters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
ţesătură din păr (pânză de sac), batiste
din material textile, căptuşeli pentru pălării,
din material textil, dintr-o bucată, pânză de
cânepă, ţesătură de cânepă, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), pânză de iută, ţesătură
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tricotată, etichete din material textile, pânze
pentru lenjerii, ţesături pentru lenjeria de corp,
ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte,
căptuşeli (textile), marabu (ţesătură), huse
pentru saltele, moleschin (ţesătură), plase
de ţânţari, ţesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
neţesute, muşama utilizată ca faţă de masa,
dosuri de perne, feţe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textile, materiale
plastice (înlocuitoare de ţesături), ţesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, cearşafuri (textile), perdele de duş din
material textil sau plastic, giulgiuri, ţesături de
mătase pentru imprimarea de modele, mătase
(ţesătură), căptuşeli pentru sacii de dormit,
saci de dormit pentru bebeluşi, saci de dormit,
traverse de masă, nu din hârtie, garnituri de
masă, nu din hârtie, şerveţele de masă din
material textile, feţe de masă, nu din hârtie,
protecţii pentru masă din material textile, tafta
(ţesătură), material textile, faţă (lenjerie), feţe
(huse pentru saltele), huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă, prosoape din material
textile, pânze imprimate pentru broderie/pânză
imprimată pentru broderie, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), împletitură (ţesătură),
tul, ţesături pentru tapiţerie, catifea, pânză de
lână/ţesătură de lână, zefir (ţesătură), pânză
moltonată, pânză cauciucată, pânză pentru
broderii, pânză pentru vele, suporturi din pânză,
pânză pentru steaguri, pânză calico imprimată,
pânză de sac, pânză groasă de cânepă, pânză
specială pentru mesele de biliard, frize (articole
murale din pânză), sedilă (pânză pentru scurs
brânza), suporturi din pânză pentru pahare,
pânză folosită la broderie (canava), pânză
folosită la tapiserie (canava), pânză întinsă
pentru brodare, pânză țesută cu căptușeală din
poliuretan permeabil la aer, foi de pânză groasă
de cânepă pentru protecție, materiale textile
confecționate din pânză de in, pânză gumată,
cu excepția celei pentru papetărie, pânză
țesută cu căptușeală din poliuretan permeabil
la aer pentru îmbrăcăminte impermeabilă,
pânză țesută vândută la bucată cu căptușeală
din poliuretan permeabil la aer, tapiserii
textile, draperii textile, lambrechine textile,
bannere textile, fanioane textile, individualuri
textile, șervete textile, textile căptușite, etichete
textile, textile pentru perete, țesături întărite
(textile), etichete adezive (textile), baldachine
(draperii textile), fetru (materiale textile), articole
nețesute (textile), materiale textile impermeabile,
articole textile nețesute, frotir (materiale textile),
ornamente murale (textile), materiale textile
ignifuge, etichete textile imprimate, textile din

vâscoză, materiale textile (produse), înlocuitori
de textile, materiale textile cauciucate, materiale
textile pentru confecționarea articolelor textile
de menaj, materiale textile pentru cămăși,
drapele și fanioane textile, etichete din material
textil, batiste din material textil, mileuri din
material textil, materiale textile pentru lenjerie,
materiale textile pentru costume, prosoape din
materiale textile, lambrechine textile pentru
draperii, materiale textile din poliester, prosoape
(textile) pentru plajă, huse textile pentru
plapume, materiale textile pentru încălțăminte,
materiale textile din alfa, materiale textile
(articole textile sub formă de sul), suluri
de materiale textile, textile permeabile la
vapori, perdele din materiale textile, materiale
textile pentru mobilier, materiale pentru fagure
(textile), traverse textile pentru mese, materiale
textile pentru dormitor, căptușeli textile pentru
îmbrăcăminte, materiale textile țesute căptușite,
absorbante din materiale textile, căptușeli textile
în produse, materiale textile decorative drapate,
articole textile imprimate individuale, materiale
textile pentru demachiere, materiale textile
pentru tapițerii, textile de ambalat alimente,
fanioane din materiale textile, materiale textile
pentru casă, materiale textile reprezentând
piese textile utilizate în producție, materiale
textile reprezentând piese textile utilizate la
broderii, produse textile și înlocuitori, materiale
textile pentru baie, traverse textile de masă,
materiale textile la bucată, batiste din materiale
textile, materiale textile ca piese textile
pentru utilizare la tapiserie, materiale textile
ca piese textile pentru utilizare la peticire,
materiale spongioase pentru uz textil, insigne
fabricate din material textil, perdele scurte din
material textil, materiale textile (produse din
material textil) din fibră de carbon, etichete
autoadezive din materiale textile, materiale
textile nețesute pentru întărire, materiale textile
pentru confecționarea portofelelor, materiale
textile elastice pentru îmbrăcăminte, materiale
textile pentru confecționarea păturilor, materiale
textile din fibre chimice, materiale textile
nețesute pentru capitonări, materiale textile
nețesute pentru așternuturi, materiale textile
întărite cu plastic, materiale textile nețesute,
din polipropilenă, prosoape confecționate
din materiale textile, materiale textile
pentru dispozitive ortopedice, materiale textile
pentru confecționarea lenjeriilor, materiale
textile din țesături elastice, materiale textile
pentru fabricarea prelatelor, materiale textile
confecționate din catifea, textile utilizate
pentru căptușeala hainelor, materiale textile
confecționate din satin, prosoape de bucătărie
(materiale textile), materiale textile țesute pentru
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așternuturi, materiale textile confecționate din
flanel, articole textile sintetice la bucată,
materiale textile de uz industrial, prosoape
(textile) pentru copii mici, site (țesături din fire
textile), huse textile neadaptate pentru mobilier,
discuri demachiante din materiale textile, huse
textile pentru mobilier (largi), materiale textile
pentru fabricarea corturilor, materiale textile
pentru decorarea ferestrelor, materiale textile
impregnate cu rășină, produse textile de uz
casnic, textile pentru marcarea confecțiilor
(etichete), materiale textile ca piese textile
confecționate din amestec de fibre, materiale
textile pentru imprimare digitală, prosoape textile
pentru uscarea părului, șervete din material textil
pentru uscat, material textil de căptușeală pentru
încălțăminte, individualuri de masă din material
textil, suporturi pentru pahare din material textil,
pânze din material textil sau plastic, bannere
din material textil sau plastic, căptușeli din
material textil pentru pălării, fanioane din material
textil sau plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale textile utilizate pentru
acoperirea fotoliilor, materiale textile utilizate
la fabricarea portmoneelor, țesături din fire de
cauciuc îmbrăcate în fire textile (de uz textil),
produse de filtrare din material textil, produse
din material textil la bucată, șervete de masă din
material textil, ambalaje din material textil pentru
cadouri, prosoape pentru față din materiale
textile, produse textile de tartan la bucată,
textile permeabile la vapori de apă, lenjerie de
masă din materiale textile, prosoape (materiale
textile) folosite pentru bebeluși, produse textile
la bucată din bumbac, materiale textile nețesute
din fibre naturale, materiale textile nețesute
tratate la cald, materiale textile folosite la
fabricarea așternuturilor, materiale textile care
conțin fibre anorganice, materiale textile tratate
rezistente la foc, materiale textile confecționate
din materiale sintetice, materiale textile folosite
la fabricarea mobilierului, șervețele de toaletă
(din materiale textile), propoape pentru față
(din materiale textile), șervețele pentru față din
materiale textile, draperii din materiale textile
gata confecționate, materiale textile utilizate
pentru fabricarea scutecelor, materiale textile
utilizate la fabricarea jerseelor, huse textile
pentru cămăși de noapte, materiale textile
mixte din fire elastice, materiale textile folosite
pentru fabricarea jaluzelelor, huse din materiale
textile pentru closete, materiale textile nețesute
din fibre sintetice, prosoape (textile) pentru
uz în bucătărie, materiale textile folosite la
fabricarea încălțămintei, materiale textile folosite
la fabricarea draperiilor, materiale textile pentru
producția de îmbrăcăminte, materiale textile
utilizate la confecționarea genților, materiale

textile folosite în fabricarea paturilor, materiale
textile utilizate pentru confecționarea umbrelelor,
discuri de machiaj din materiale textile, materiale
textile țesute cu ochiuri mici, dubluri din
materiale textile la bucată, spătare scaun
(articole din materiale textile), deșeuri textile
folosite la fabricarea hârtiei, șervete de masă
din materiale textile, șnururi din materiale
textile pentru draperii, articole de menaj din
materiale textile, articole textile la bucată
pentru îmbrăcăminte, etichete (textile) folosite
la marcarea țesăturilor, etichete (textile) folosite
la identificarea țesăturilor, volane pentru pat
din materiale textile, materiale pentru perdele
ca articole textile, materiale textile din fibre
sintetice ca articole textile sub formă de bucată
întreagă, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, produse textile pentru bucătărie și
masă, materiale textile de căptușeală pentru
încălțăminte, materiale textile pentru steaguri
și banderole, pânzeturi de masă din materiale
textile, fețe de masă din materiale textile,
materiale textile folosite la demachiere (textile),
altele decât cele impregnate cu produse
cosmetice, șervete din material textil (lenjerie de
masă), lenjerii de pat din material textil nețesut,
batiste care sunt bucăți din material textil, huse
de masă din materiale textile nețesute, produse
din materiale textile de uz casnic, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, articole de
menaj textile (lenjerie de masă), textile din
material plastic permeabile la vapori, articole
textile la bucată pentru confecționarea cizmelor,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
geamantanelor, textile cu model pentru utilizare
la brodare, materiale textile pentru utilizare
în fabricarea prosoapelor, materiale din
burete (produse textile la bucată), materiale
textile pentru confecționarea mobilierului de
grădină, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, materiale
textile, etanșe la gaze, pentru aerostate,
articole din materiale textile impermeabile la
bucată, materiale textile folosite la fabricarea
îmbrăcăminții sportive, materiale textile pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
articole textile la bucată pentru confecționarea
draperiilor, articole textile la bucată pentru
confecționarea prosoapelor, materiale textile
pentru utilizare în fabricarea jaluzelelor, perdele
și draperii confecționate din materiale textile,
produse textile pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, articole textile la bucată
pentru confecționarea îmbrăcăminții, materiale
textile folosite la demachiere (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2021

articole textile la bucată pentru producția
confecțiilor, etichete textile pentru identificarea
articolelor de îmbrăcăminte, materiale textile
care imită piei de animale, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, prosoape
din materiale textile vândute la pachet, articole
textile la bucată pentru confecționarea filtrelor
industriale, perdele din materiale textile sau
din materiale plastice, țesături din fire de
hârtie de uz textil, țesături din fibră de sticlă
de uz textil, articole textile la bucată pentru
scopuri de mobilare, materiale textile utilizate
pentru confecționarea huselor pentru scaune,
articole textile la bucată realizate din materiale
plastice, materiale textile folosite la fabricarea
tălpilor de încălțăminte, materiale textile cu
motive pentru a fi brodate, textile impermeabile
pentru apă dar permeabile pentru umezeală,
materiale textile folosite la fabricarea branțurilor
de încălțăminte, șervetele de toaletă pentru
față (din materiale textile), articole laminate din
piese textile, cu proprietăți izolante, carpete
lucrate manual din materiale textile pentru
pereți, materiale textile nețesute confecționate în
principal din hârtie, huse acoperitoare realizate
din materiale textile pentru mobilier, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
etichete din materiale textile pentru prindere
pe lenjerie, huse textile și din plastic pentru
mobile (nemontate), materiale textile folosite
în fabricarea articolelor pentru pat, articole
textile la bucată pentru fabricarea mobilierului
tapițat, materiale textile pentru confecționarea
de articole de îmbrăcăminte, chenare decorative
(articole din materiale textile pentru pereți),
materiale care înlocuiesc textilele, confecționate
din materiale sintetice, materiale textile nețesute
pentru utilizare ca dubluri interioare, articole
textile la bucată folosite pentru confecționarea
pantofilor, etichete din materiale textile pentru
coduri de bare, materiale textile folosite la
fabricarea căptușelilor de încălțăminte, materiale
textile folosite pentru fabricarea pânzelor pentru
vapoare, folii montaj din material textil pentru
mașini de imprimat, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, materiale textile
folosite la fabricarea articolelor pentru acoperirea
pereților, materiale textile din nailon, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile tratate cu
un strat de finisare ignifug, materiale textile
pentru fabricarea dispozitivelor de protecție
împotriva soarelui, materiale textile utilizate drept
căptușeală pentru articole de îmbrăcăminte,
materiale textile căptușite folosite la fabricarea
articolelor din piele, materiale textile pentru
confecționarea hainelor de stradă pentru bărbați,
căptușeli textile pentru articole care servesc
la acoperirea capului, materiale textile pentru

fabricarea obiectelor și accesoriilor de mobilier,
drapaj sub formă de draperii confecționate din
materiale textile, materiale textile stratificate cu
material plastic, utilizate în agricultură, huse
din materiale textile și plastice pentru mobilier
(nemontate), materiale textile din lână, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
din bumbac, altele decât cele pentru izolare,
materiale textile folosite pentru fabricarea de
fețe de pernă, huse din materiale textile
pentru capacul vasului de toaletă, materiale
textile din mătase, cu excepția celor pentru
izolare, țesături pentru mobilier sub formă de
articole textile individuale, șervețele (textile)
demachiante altele decât cele impregnate cu
cosmetice, șervețele demachiante (textile) altele
decât cele impregnate cu cosmetice, materiale
textile din in, cu excepția celor pentru izolare,
materiale textile pentru confecționarea hainelor
de stradă pentru femei, materiale textile pentru
baie (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte),
fețe de masă din materiale textile de unică
folosință, materiale textile din poliester, cu
excepția celor pentru izolare, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de
pernă, huse textile detașabile pentru aparate
electronice (neadaptate și neajustate), articole
transpirabile confecționate din materiale textile
fixate cu cauciuc, materiale textile pentru
fabricarea prelatelor pentru acoperirea bazinelor
de înot, perdele și perdele de dantelă din
materiale textile sau plastic, materiale textile
din fibre anorganice, cu excepția celor pentru
izolare, perdele de duș din materiale textile sau
din materiale plastice, articole textile la bucată
folosite pentru confecționarea îmbrăcăminții de
protecție, materiale textile din fibre sintetice
(cu excepția celor pentru izolare), materiale
textile nețesute sub formă de suluri utilizate în
fabricare, materiale textile țesute cu proprietăți
de protecție împotriva razelor electromagnetice,
materiale textile vândute la set pentru fabricarea
monștrilor de jucărie, materiale textile căptușite
folosite la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
impermeabile, articole individuale confecționate
din materiale textile lipite de materiale
cauciucate, articole transpirabile confecționate
din materiale textile fixate cu materiale plastice,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, materiale
textile nețesute sub formă de căptușeli utilizate
în fabricare, materiale textile din fibre naturale,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
din fibre ceramice, cu excepția celor pentru
izolare, materiale textile din fibre organice, cu
excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute sub formă de semifabricate utilizate în
fabricare, materiale de frotir (textile) adaptate
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pentru utilizare în dispozitive de distribuire,
materiale textile pentru spălarea corpului (altele
decât cele de uz medical), materiale textile
din fibră de carbon, cu excepția celor pentru
izolare, prosoape demachiante (textile), altele
decât cele impregnate cu preparate de toaletă,
materiale textile confecționate din fibre acrilice,
cu excepția celor pentru izolare, materiale textile
nețesute pentru spălarea corpului (altele decât
cele de uz medical), materiale textile de uscare
pentru utilizare în industria de fabricare a
hârtiei, materiale textile țesute pentru spălarea
corpului (altele decât cele de uz medical),
huse pentru capace de toaletă (realizate din
materiale textile naturale sau sintetice), articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, prosoape
din material textil cu logo-uri ale echipelor
de fotbal american, materiale textile din fibre
obținute prin procedee chimice, cu excepția
celor pentru izolare, materiale textile din fibre
sintetice și fibre naturale, cu excepția celor
pentru izolare, articole textile la bucată (acoperite
cu poliuretan) pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte impermeabile.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament de

gimnastică, egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), 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,
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),
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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, 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 incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, 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, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,

pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 18, 24, 25 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comerț),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
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de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
promovarea vânzarilor pentru terţi.

───────

(210) M 2021 03813
(151) 13/05/2021
(732) AIRBYTES COMMUNICATIONS

SRL, P-ŢA NATIUNILE UNITE NR.
3-5, BL. B2, SC. 1, AP. 28, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

Airbytes

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#E60000), gri (HEX # F1F2F2), negru
(HEX #110F0F)

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

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicaţii, telecomunicaţii.

───────

(210) M 2021 03814
(151) 13/05/2021
(732) RADU SALADE, STR. OCTAVIAN

GOGA NR. 45, AP. 2, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)
RANOTY

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

7. Roboți industriali, separatoare robotice,
compresoare robotice, roboți de bucătărie,
roboți de cusut, roboți de transport, mașini
robotice de ambalat, mecanisme robotice
pentru transportare, mecanisme robotice pentru
transport, mecanisme robotice pentru ridicare,
roboți pentru mașini-unelte, roboți folosiți
în industrie, roboți de uz industrial, roboți
pentru manevrarea barelor, roboți electrici
de bucătărie, roboți pentru curățenie, roboți
pentru sudură, mașini de întindere, roboți

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA
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industriali, mașini robotizate de branșare,
aparate de sudură robotizate, mașini robotizate
de finisare, mașini robotizate de curățare,
mașini robotizate pentru vopsit, mașini robotizate
pentru etichetare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, mașini robotice de
ștanțat, electrice, roboți industriali autonomi de
interior, roboți industriali folosiți în fabricație,
roboți pentru menaj de uz casnic, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți pentru transferul
pieselor de prelucrat, brațe robotizate de uz
industrial
9. Adaptoare ethernet, adaptoare audio,
adaptoare coaxiale, adaptoare usb, adaptoare
electrice, cabluri adaptoare (electrice),
adaptoare pentru prize, adaptoare de baterii,
conectoare adaptoare (electrice), adaptoare
pentru imprimante, adaptoare pentru cabluri,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare pentru telefoane, adaptoare de
radiofrecvență, adaptoare de rețele informatice,
adaptoare de curent alternativ, cabluri adaptoare
pentru căști, adaptoare pentru obiective
foto, adaptoare de gen sub formă de
adaptoare electrice, adaptoare stereo pentru
automobile, adaptoare de carduri pentru
calculator, adaptoare de gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare de
gen pentru cabluri coaxiale, adaptoare pentru
conexiuni între dispozitive media, adaptoare
test pentru verificarea circuitelor imprimate,
adaptoare pentru conectarea telefoanelor la
aparate auditive, adaptoare pentru accesul la
rețele fără fir, adaptoare ca pentru aparatele
de jocuri electronice portabile, inele adaptoare
pentru atașarea obiectivelor la aparatele foto,
chei hardware usb (adaptoare de rețea fără fir),
adaptoare de curent electric destinate utilizării
cu priza brichetă auto, adaptoare ca pentru
aparatele de jocuri video de larg consum, cablu
coaxial, cablaj electric, cabluri telefonice, cabluri
optice, cabluri usb, cabluri scart, cabluri video,
cabluri audio, cabluri prelungitoare, cabluri
electronice, cabluri electrice, modemuri cu cablu,
joncțiuni de cablu pentru cabluri electrice, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru calculatoare,
cabluri de telecomunicații, cabluri telefonice
electrice, cabluri pentru modem, cabluri de
microfon, cablare de rețea, conectori de cabluri,
cabluri de conectare, cabluri usb luminoase,
cabluri pentru boxe, cabluri pentru antene,
cabluri și fire, cabluri pentru baterii, cabluri
cu manșon, cabluri de curent, mănunchiuri
de cabluri, conexiuni de cablu (electricitate),
cabluri electrice de montare, conectoare pentru
cabluri audio, cabluri de interfață electrice,

cabluri de fibră optică, cabluri din fibră optică,
cabluri cu fibră optică, cabluri cu banda plată,
fascicule de cabluri electrice, mufe pentru cabluri
electrice, conectori pentru cabluri electrice,
conectori pentru cabluri coaxiale, instalații de
cabluri electrice, testere de cabluri audio,
cabluri electrice de încărcare, cabluri electrice
pentru proiectoare, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri electrice de conectare, cablu
izolat pentru instalații electrice, capete pentru
cablu de telefon, convertoare pentru televiziune
prin cablu, receptoare pentru televiziune prin
cablu, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, cabluri
pentru transmisia de date, cabluri de transmisie
pentru antenă, cabluri de extensie pentru telefon,
cabluri electrice rezistente la căldură, cabluri
de conectare pentru telefon, cabluri electrice
acoperite cu cauciuc, cabluri electrice folosite la
conectări, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
conectori cu fișă pentru cabluri electrice, cabluri
electrice pentru echipamente de comunicații,
cabluri pentru transmisia de semnale optice,
cabluri pentru interfețe multimedia de înaltă
definiție, cabluri electrice pentru transmiterea
de sunete și imagini, cabluri de semnal pentru
it/av și telecomunicații, transmițătoare optice
utilizate cu cabluri din fibră optică, cabluri
pentru interfețe multimedia de înaltă definiție
pentru proiectoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare usb, bănci de încărcare, baze
pentru încărcare, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, module de încărcare
electronice, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, aparate pentru
încărcarea acumulatoarelor electrice, dispozitive
de încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatură, încărcătoare de baterii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, aparate
de control de încărcare pentru dispozitive
neintruzive, încărcătoare de baterii pentru
aparate de jocuri video pentru acasă,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, dispozitive cu
memorie, drivere pentru dispozitive, dispozitive
audio multicameră, dispozitive senzoriale
digitale, dispozitive de memorie, dispozitive
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de alarmă, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive programabile de control, dispozitive
pentru comutarea datelor, dispozitive pentru
localizarea cablurilor, dispozitive de înregistrare
radio, dispozitive periferice de calculator,
dispozitive de afișaj electronice, dispozitive
optice de comunicare, dispozitive pentru
recunoaștere vocală, dispozitive de control
numeric, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive mobile de telecomunicații, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive portabile de
navigare, dispozitive pentru recunoașterea
caracterelor, sonerii (dispozitive de avertizare),
dispozitive electronice de imagistică, filtre pentru
dispozitive optice, dispozitive pentru controlul
mișcării, dispozitive pentru transmisie video,
dispozitive pentru procesarea datelor, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
pentru localizarea persoanelor, dispozitive de
navigație gps, dispozitive pentru conversia
de date, dispozitive cu memorie pentru
stocare, dispozitive pentru reglarea imaginii
color, dispozitive de intrare pentru calculatoare,
dispozitive pentru stocarea de date, dispozitive
pentru transmisie de date, dispozitive de
schimb de date, dispozitive electronice
de alarmă antiefracție, contoare inteligente,
lacăte inteligente, încuietori inteligente,
difuzoare inteligente, brățări inteligente,
ceasuri inteligente, telefoane inteligente, inele
inteligente, ochelari inteligenți, carduri inteligente
codificate, sisteme de inteligență artificială,
tastaturi pentru telefoane inteligente, software
pentru telefoane inteligente, software de
inteligență artificială, încuietori inteligente pentru
uși, programe pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, cititoare de
carduri inteligente, afișaje pentru telefoane
inteligente, carduri inteligente fără conținut,
carcase pentru telefoane inteligente, huse pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, roboți umanoizi cu
inteligență artificială, software de recunoaștere
inteligentă a caracterelor, software de inteligență
artificială pentru supraveghere, huse cu tastatură
pentru telefoane inteligente, căști cu microfon
pentru telefoane inteligente, amplificator imagine
pentru ecranul telefoanelor inteligente, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, stații de andocare pentru telefoane
inteligente, portaluri inteligente pentru stocare

definită prin software, portaluri inteligente pentru
pre-procesare de date, programe informatice
interactive bazate pe inteligență artificială,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ceas de mână, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente care se poartă
în combinație cu hainele, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, cartele care încorporează un circuit
electronic integrat (cartele inteligente), software
pentru planificarea, integrarea și optimizarea
aplicațiilor pentru orașe inteligente, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, periferice adaptate pentru a fi
folosite cu calculatoare și dispozitive inteligente,
software pentru integrarea inteligenței artificiale
și învățării automate în tehnologia de
lucru cu volume mari de date, roboți
telefonici, roboți pentru teleprezență, roboți
de învățământ, aplicații software pentru
roboți, roboți pentru supraveghere de
securitate, aparate electrice de comandă pentru
roboți, componente electronice, transformatoare
electronice, amplificatoare electronice, agende
electronice, scanere electronice, senzori
electronici, digitizoare electronice, aviziere
electronice, metronoame electronice, afisaje
electronice, etichete electronice, stilouri
electronice, table electronice, circuite electronice
imprimate, componente electronice optice,
agende personale electronice, organizatoare
electronice, conectoare electronice, memorii
electronice, încuietori electronice, calculatoare
electronice, dispozitive antifurt electronice,
circuite integrate electronice, întrerupătoare
tactile electronice, ecrane electronice tactile,
ecrane tactile (electronice), centrale telefonice
electronice, alarme electronice antiefracție,
software de comerț electronic și de
plăți electronice, panouri electronice pentru
notițe, huse pentru agende electronice,
sisteme electronice de intrare, servere
pentru poșta electronică, plăci de
circuite electronice, echipamente video,
echipamente fotografice, echipament audio
purtabil, difuzoare (echipamente audio),
echipamente pentru înregistrări audio,
echipamente de comunicare, echipamente
pentru audioconferințe, echipamente de
radiodifuziune, echipamente de telecomunicații,
echipamente audio pentru automobile,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3D, echipament de prelucrare a semnalelor,
echipamente de audio portabile, echipamente
pentru colectarea de date, suporturi pentru
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echipamente de calculator, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente de
afișaj cu plasmă, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
de telefonie prin calculator, echipamente de
prelucrare a vocii, echipamente de procesare
a datelor, stații de lucru (echipament de
calculator), echipamente de procesare a
semnalelor digitale, echipamente de testare
pentru aparate electronice, modemuri de
comunicare, rețele de comunicații, controlere de
comunicații, aparate pentru comunicații video,
aparate pentru comunicare haptică, bijuterii care
comunică date, aparate de comunicatii portabile,
terminale pentru comunicații mobile, aparate
de comunicație fără fir, sisteme de comunicații
la cască, aparate pentru transmiterea de
comunicații, căști pentru comunicare la distanță,
dispozitive de comunicare în retea, microfoane
pentru dispozitive de comunicație, aparate
de comunicatie pentru vehicule, căști cu
microfon pentru comunicații, receptoare pentru
comunicarea de date, telefoane cu sisteme
de inter-comunicare încorporate, dispozitive
de comunicații electronice digitale portabile,
dispozitive electrice mobile de comunicații
digitale, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
ansambluri de baterii, baterii pentru telefoane,
baterii pentru vehicule, separatoare pentru
baterii, baterii reîncărcabile acționate solar,
baterii pentru telefoane mobile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule, surse
de alimentare portabile (baterii reîncărcabile),
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, telefoane digitale, telefoane
celulare, telefoane portabile, telefoane voip,
telefoane mobile, comutatoare telefonice,
transmițătoare telefonice, port telefon mobil,
căști pentru telefoane, telefoane celulare
digitale, telefoane de conferință, huse pentru
telefoane, telefoane de mașină, terminale de
telefonie, telefoane prin satelit, căști pentru
telefoane mobile, difuzoare pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, curele
pentru telefonul mobil, suporturi pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane (special adaptate),
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
sisteme de telefonie mobilă locală, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, stații de andocare
pentru telefoane mobile, economizoare de
ecran descărcabile pentru telefoane, dispozitive
„mâini-libere" pentru telefoane celulare, module

de afișare pentru telefoane mobile, aparate
telefonice cu ecran și tastatură, protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de
vedere sau de dexteritate, panouri digitale,
tablete digitale, proiectoare digitale, agende
digitale, personal digital assistant (pda), rame
foto digitale, controlere electronice digitale,
tablete grafice digitale, imprimante color digitale,
lacăte cu amprentă digitală, procesoare digitale
de sunet, procesoare de semnale digitale,
monitoare pentru semnalizare digitală, aparate
de fotografiat digitale, aparate de transmisie
optică digitală, asistente personale digitale (pda),
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
foto digitale compacte, suporturi digitale de
înregistrare, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de înregistrare digitală a vocii,
panouri de semnalizare cu afișaj digital, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
aparate digitale de redare a sunetului, scanere
cu intrare și ieșire digitală, dispozitive electronice
digitale purtabile care permit accesul la internet,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, comutatoare
pentru direcționarea semnalelor audio, video și
digitale, rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, aparate de formare de
imagini pentru amprente digitale, huse pentru
asistenți digitali personali (pda-uri), aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
instalații de alarmă, instalații telefonice pentru
automobile, aplicatii mobile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software de aplicații
de calculator pentru transmisia continuă de
conținut media audiovizual pe internet, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și animate,
software social, software de comunicații,
software pentru conferințe, software pentru
comunități de utilizatori, software informatic
destinat utilizării în crearea și elaborarea de site-
uri web, software de cinema de realitate virtuală,
software de realitate virtuală, software pentru
realitate augmentată, afișaje cu cristale lichide,
cristale de galenă (detectoare), oscilatoare cu
cristal de cuarț, oscilatoare cu cristale de
cuarț, cristale de referință pentru frecvență, lcd
(ecrane cu cristale lichide), puncte cuantice
(materiale semiconductoare cristaline), ecrane
de afișare cu cristale lichide, ecrane cu cristale
lichide (LCD) pentru sisteme home cinema,
filtre color pentru ecrane cu cristale lichide
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(LCD), detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, celule de energie solară din
silicon cristalin, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), televizoare cu ecran cu
cristale lichide (LCD), oscilatoare cu cristal
cu compensare de temperatură, programe
înregistrate pe circuite electronice pentru
aparate de divertisment cu ecrane cu cristale
lichide, panouri tft-lcd (tranzistor cu peliculă
subțire-ecran cu cristale lichide), monitoare
lcd, proiectoare lcd, panouri lcd, ecrane lcd
de dimensiuni mari, dispozitive de detectare,
software pentru detectarea incendiilor, aparate
pentru detectarea radiațiilor, aparate pentru
detectarea incendiilor, aparate pentru detectarea
gazelor, aparate pentru detectarea particulelor,
aparate pentru detectarea căldurii, instrumente
pentru detectarea traficului, aparate pentru
dragajul minelor (detectare), aparate și
instrumente de detectare, sisteme de detectare
a dronelor, aparate de detectare acustice
subacvatice, aparate pentru detectarea nivelului
apei, simulatoare tv pentru detectarea hoților,
aparate de măsurat pentru detectarea sateliților,
aparate de detectare cu raze infraroșii,
sisteme de detectare automată a dronelor,
senzori pentru detectarea de obiecte, alarme
pentru detectarea gazelor inflamabile, aparate
pentru detectarea banilor falși, software
pentru detectarea de riscuri, software pentru
detectarea de amenințări, senzori pentru
detectarea deschiderii și închiderii ușilor,
senzori pentru detectarea deschiderii și
închiderii geamurilor, detectoare nucleare pentru
detectarea particulelor de radiații, dispozitive
de laborator pentru detectarea secvențelor
genetice, aparate de detectare a scurgerilor
de apă, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele
de calculatoare, software pentru sisteme de
detectare a accesului neautorizat (ids), software
pentru detectarea automată a proceselor
economice (apdp), aparate de detectare și
măsurare a distanței cu ajutorul razei coerente
(lidar) pentru vehicule, aparate pentru detectare
și măsurare cu impulsuri de lumină laser
(lidar), holograme, film holografic, ecrane
holografice, proiectoare holografice, aparate
holografice, discuri holografice, plăci holografice,
imagini holografice, aparate holografice de
securitate, holograme pentru certificarea
produselor autentice, dispozitive de afișare de
imagini holografice montate pe cap, portaluri
inteligente pentru comunicare, software pentru
contracte inteligente, software de inteligență
artificială pentru analiză, software de inteligență
artificială pentru vehicule, dispozitive inteligente

pentru controlul motoarelor, sisteme inteligente
de înregistrare a distanței, software pentru
procese de fabricație inteligente, programe
pentru sisteme de operare pentru telefoane
inteligente, programe pentru sisteme de
operare pentru televizoare inteligente, comenzi
de sistem pentru procese de fabricație
inteligente, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software interactiv,
terminale interactive, software video interactiv,
publicații electronice interactive, aparate video
interactive, software de divertisment interactiv,
table electronice interactive whiteboard, ecrane
interactive cu imagini grafice, table interactive
(whiteboard) pentru calculatoare, programe
de calculator multimedia interactive, programe
de jocuri interactive multimedia, terminale
interactive cu ecran tactil, programe de calculator
interactive, sisteme de calculator interactive,
baze de date interactive, software pentru table
interactive whiteboard, programe de calculator
pentru televiziune interactivă și pentru jocuri și/
sau concursuri interactive, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, aparate pentru transferul interactiv
de date, software interactiv pentru baze de
date, sisteme de navigație auto cu afișaje
interactive, software de calculator interactiv care
furnizează informații de navigație și călătorie,
sisteme de conducere auto autonomă dotate
cu afișaje interactive, software interactiv de
divertisment pentru folosirea cu calculatoare
personale, playere multimedia, player portabil
multimedia, playere video digitale, playere și
recordere video combinate, playere media
mobile care se poartă în combinație cu
hainele, stații de andocare pentru playere
audio digitale, difuzoare pentru media playere
portabile, software de inteligență artificială
pentru domeniul sănătății, stâlpi indicatori
luminoși, stâlpi de antenă, ecrane video,
ecrane, ecrane fluorescente, ecrane antireflexie,
ecrane (fotografie), ecrane tactile, ecrane de
computer, ecrane de proiecție, ecrane de
afișare, ecrane de televizor, ecrane optice pentru
vizualizare, ecrane pentru filme cinematografice,
ecrane tactile pentru computere, stilusuri pentru
ecrane tactile, senzori pentru ecrane tactile,
filtre optice pentru ecrane, monitoare cu
ecran plat, monitoare cu ecran tactil, ecrane
plate flexibile pentru calculatoare, interfețe
seriale pentru ecrane (dsi), software pentru
economizor de ecran, ecrane de afișaj cu leduri
(LED), ecrane cu diode emițătoare de lumină,
economizoare de ecran descărcabile pentru
calculatoare, senzori tactili pentru ecranele
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capacitive, programe inregistrate pentru jocuri
portabile cu ecrane cu critale lichide,
dinamometre digitale, senzori digitali, înregistrări
digitale, indicatoare digitale, decodoare digitale,
emițătoare digitale, amplificatoare digitale,
indicatoare digitale electronice, servere video
digitale, servere audio digitale, convertor analog-
digital, scannere grafice digitale, medii de
stocare digitale, indicatoare de cuplu digitale,
panouri informative digitale, fișiere digitale
(podcast), temporizatoare digitale pentru ouă,
cântare electronice digitale portabile, pupitre
digitale de mixare, grafică digitală (software
descărcabil), contoare de panou digitale, genti
pentru playere media digitale, software pentru
stocare digitală distribuită, termostate digitale
pentru control climatic, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, imprimante
color digitale pentru documente, aparate digitale
pentru controlul proceselor, aparate cu interfață
audio digitale, software pentru furnizori de
soluții digitale, carduri de memorie secure digital
(SD), unități programabile cu citire digitală,
aparate de criptare digitale cu autosincronizare,
generatoare de funcții prin sinteză digitală,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aparate digitale de înregistrare a
sunetului, dispozitive pentru streaming-ul de
suporturi digitale, programe de calculator stocate
în format digital, software și platforme digitale
de telefonie, software pentru prelucrarea de
imagini digitale, dispozitive digitale de procesare
a semnalului vocal, software de simulare pentru
utilizare cu calculatoarele digitale, asistenți
digitali personali sub forma unui ceas de mână,
software pentru organizarea și vizualizarea
de imagini digitale și fotografii, aparate foto
reflex, digitale și cu un singur obiectiv (DSLR),
hardware de calculator pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, software
de calculator folosit pe dispozitive electronice
digitale mobile și alte aparate electronice
de larg consum, panouri indicatoare, panouri
indicatoare (mecanice), panouri publicitare
(mecanice), panouri publicitare electronice,
panouri publicitare (luminoase), panouri
indicatoare electronice, panouri luminoase
electrice, panouri publicitare iluminate, panouri
de afișaj electroluminescente, panouri de
comandă automată, panouri de comandă
(electrice), panouri de bord electrice, panouri
de control tactile, panouri indicatoare modulare
luminoase, panouri de afișare electronice,
panouri de conexiune electrică, panouri din
fibră optică, structuri de panouri solare, panouri
indicatoare mecanice luminoase, panouri pentru
distribuția electricității, panouri de distribuție
electrică, panouri de afișaj electronic, panouri

de conexiuni (electrice), panouri plane de
afișare electroluminiscente, panouri luminoase
de afișaj stradal, panouri publicitare, mecanice
sau luminoase, panouri mecanice de afișaj
stradal, panouri de control pentru iluminat,
panouri nemetalice de informare rutieră
(mecanice), panouri electronice pentru afișarea
de mesaje, panouri metalice indicatoare
de direcție (mecanice), panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
de afişaj cu leduri (LED), panouri pentru
semnalizare luminoasă sau mecanică, panouri
metalice indicatoare de direcție (luminoase),
panouri nemetalice de informare rutieră (firme
luminoase), panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, panouri de cupru
pentru plăci cu circuite electrice, panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), panouri
de afișaj cu oled (diodă organică emițătoare
de lumină), software pentru master în educație,
software pentru conferințe video.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 7, 9, 16 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin rețea
prin cablu sau prin alte mijloace de transfer
de date, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
de telefoane mobile, realizarea abonamentelor
la servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, organizarea distribuirii
de mostre publicitare pe baza chestionarelor
efectuate prin intermediul telefonului, prelucrare
a solicitărilor telefonice de informații privind
produsele și serviciile promovate, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, închiriere de
spațiu publicitar online, servicii de abonamente la
publicații online, pentru terți, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, administrare
comercială de programe de schimburi culturale
și educative, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare si reviste,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, administrare comercială de
certificări profesionale (vocaționale), servicii
de consultanta in domeniul carierei (altele
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decat cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
prestate de o agenţie de descoperire de
talente (managementul afacerilor pentru artişti),
servicii de comert cu amanuntul online pentru
muzica si filme descarcabile si preinregistrate,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artisti interpreti, publicitate online, publicitate
televizată, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, producție de înregistrări video în
scopuri publicitare, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de inteligență competitivă, prestarea de
servicii de piață inteligentă, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
organizare de licitații virtuale interactive, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, marketing digital,
închiriere de panouri publicitare digitale, servicii
de publicitate digitală, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), închiriere de panouri publicitare,
închiriere de panouri în scopuri publicitare,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, servicii de consultanță (comercială)
privind exploatarea invențiilor, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,

promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
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de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în scopuri
promoționale.
37. Instalare de cabluri pentru acces la internet,
instalare de hardware și de cabluri pentru
accesul la internet, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de încărcare a bateriilor
de calculator și telefon, reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, instalare de echipamente
audiovizuale, instalare de echipamente de birou,
închiriere de echipamente pentru reparații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de comunicații,
întreținere de echipamente de comunicații,
servicii de reparații pentru echipamente
comerciale electronice, instalare de instrumente
de rețele de comunicații, înlocuirea bateriilor,
reîncărcare de baterii, servicii de încărcare
de baterii la telefoane mobile, reparații de
telefoane, instalații de telefonie, instalare de
linii telefonice, reparații de aparate telefonice,
instalarea și repararea telefoanelor, reparații sau
întreținere de aparate telefonice, reparare și
întreținere de telefoane inteligente, furnizare de
informații privind dezinfectarea receptoarelor de
telefon, servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, reparații de utilaje de
birou, reparații de dispozitive electrice, reparații
de aparate electronice, reparații de alarme
antifurt, instalații pentru telecomunicații, servicii
de instalații electrice, instalații de infrastructuri
de stocare, întreținere de aparatură electronică,
instalare de geamuri secundare, montare de
sticlă de geamuri, montare de geamuri (lucrări cu
sticlă), instalare de învelișuri protectoare pentru
geamuri, întreţinerea sistemelor de comandă
electrică pentru produse din sticlă inteligentă.

38. Furnizarea unui avizier interactiv online,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de difuzare și comunicații interactive,
comunicare prin răspuns vocal interactiv (ivr),
transmisie de software de divertisment interactiv,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, servicii de
comunicații digitale, servicii de transmisii digitale,
transmitere digitală de date, transmisia de
fișiere digitale, transmisie de informații digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
digitală de date pe internet, comunicare prin
terminale analog și digitale de calculator,
transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, furnizarea de
instalații de comunicare pentru interschimbarea
datelor digitale, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
transmitere de semnale audio și/sau video
digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului la
platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
servicii de telecomunicații, respectiv, servicii isdn
(rețea cu servicii digitale integrate), închiriere
de facsimile, servicii pentru conferințe în rețea,
servicii de conferințe pe web.
42. Servicii de inginerie în domeniul roboticii,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), furnizarea
de programe de calculator cu inteligență
artificială în rețele de date, găzduire de
aplicații interactive, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil, găzduire de facilități on-line
pentru efectuarea de discuții interactive,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie
propriile sale conținuturi și imagini online,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, stocare digitală distribuită, codificare
de imagini digitale, gazduire de continut digital,
digitalizarea documentelor (scanare), gestionare
de active digitale, compresia digitală a datelor
computerizate, servicii de grafică digitală (servicii
de prelucrare a imaginilor digitale), conversie
multiplatformă de conținut digital în alte forme de
conținut digital, digitalizare de sunete și imagini,
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dezvoltare de software pentru procesarea
semnalului digital, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, proiectare de
hardware pentru prelucrarea semnalelor digitale,
servicii tehnice de descărcare de date digitale,
dezvoltare de componente hardware pentru
procesarea semnalului digital, furnizare de
facilități informatice pentru stocarea electronică
de date digitale, dezvoltare și proiectare de
suporturi digitale pentru sunet și imagine,
găzduire de spațiu de memorie pe internet pentru
stocarea de fotografii digitale, găzduirea unui site
pentru stocare electronică de fotografii digitale
și videoclipuri, furnizare de informații tehnologice
despre inovații ecologice

───────
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(540)

CONACUL BACIULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 07.01.01;
26.11.03; 26.11.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, maro, gri,
albastru, verde

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

29. Carne si produse din carne, carne
proaspata, păsări de curte şi vânat, carne
de oaie, carne de porc, carne de vita,

carne de manzat, carne proaspătă de pasăre,
carne proaspata de pui, carne curcan, carne
congelată, carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscata, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte si
concentrate de carne, cârnaţi, slanina, jumari,
toba de casa, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jambon, pastrame, mici, rulade,
șuncă presată, crenvurști, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne tartinabile, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, pulpe,
aripi şi piept de pui, file din piept de pui, pipote de
pui, bucăți de carne utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne, hamburger din
carne, frigărui din carne, cabanoși și crenvurști
pentru hotdog din carne, pateuri pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne
sau în care predomină carnea, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, iaurt, kefir, bauturi pe baza
de iaurt, bauturi pe baza de produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și legume
conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, produse de
panificatie, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiţi (prăjiturele), produse de cofetărie,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie pe bază de făină, mâncăruri pe bază
de făină, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, produse făinoase, mălai, paste
uscate și proaspete, tăieței și paste umplute,
cereale, biscuiți, pesmet, bulgur, cereale pentru
micul dejun.
31. Animale vii, pasari vii, hrană și băuturi
pentru animale, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
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proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci şi
trufe proaspete, plante şi flori naturale.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate în clasele 29, 30, 31 (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerț
în spațiu fizic și online, cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu produsele desemnate
in clasele 29, 30, 31, servicii de vanzare
cu amanuntul printr o retea de magazine
proprii, prezentarea produselor desemnate în
clasele 29, 30, 31 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
39. Servicii de transport și livrare de bunuri,
transport de alimente, livrare de alimente,
transport refrigerat de alimente, livrare de
alimente de către restaurante, transport de
animale, ambalare pentru alimente, depozitare
de alimente.
43. Servicii de unităţi de cazare, cazare
temporară, rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de catering, servicii oferite de un
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de rotiserii, servicii ale
bistrourilor, servicii de self-service restaurant,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulota mobila, furnizarea de spaţii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 03816
(151) 13/05/2021
(732) TELFONICA DTH SOLUTIONS

SRL, STR. ŞOSEAUA FIERBINTI
NR.90A, SAT SLOBOZIA, JUD.
ARGEŞ, COMUNA SLOBOZIA,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Papă Tot! Proaspăt,
gustos, sănătos!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.11; 26.11.08; 26.02.01

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

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

43. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară.

───────
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(210) M 2021 03817
(151) 13/05/2021
(732) CONACUL BACIULUI SRL, B-DUL

OLTENIA NR. 2, BL. 168B, SC. 1,
ET. 1, AP. 5, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

CONACUL BACIULUI

(531) Clasificare Viena:
07.01.01; 27.05.01; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, gri, maro,
albastru, verde

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

29. Carne si produse din carne, carne
proaspata, păsări de curte şi vânat, carne
de oaie, carne de porc, carne de vita,
carne de manzat, carne proaspătă de pasăre,
carne proaspata de pui, carne curcan, carne
congelată, carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscata, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte si
concentrate de carne, cârnaţi, slanina, jumari,
toba de casa, caltaboşi (cârnaţi), mezeluri,
salam, parizer, jambon, pastrame, mici, rulade,
șuncă presată, crenvurști, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne
pentru cârnați, pastă de carne, pateuri din
carne tartinabile, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne, pulpe,

aripi şi piept de pui, file din piept de pui, pipote de
pui, bucăți de carne utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne, hamburger din
carne, frigărui din carne, cabanoși și crenvurști
pentru hotdog din carne, pateuri pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne
sau în care predomină carnea, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, iaurt, kefir, bauturi pe baza
de iaurt, bauturi pe baza de produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și legume
conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, produse de
panificatie, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiţi (prăjiturele), produse de cofetărie,
produse de cofetărie și înghețate, produse de
cofetărie pe bază de făină, mâncăruri pe bază
de făină, produse pentru gustări preparate din
făină de cereale, produse făinoase, mălai, paste
uscate și proaspete, tăieței și paste umplute,
cereale, biscuiți, pesmet, bulgur, cereale pentru
micul dejun.
31. Animale vii, pasari vii, hrană și băuturi
pentru animale, fructe proaspete, legume
proaspete, ierburi proaspete, ierburi de grădină,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci şi
trufe proaspete, plante şi flori naturale.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasele 29, 30, 31 pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerț
în spațiu fizic și online, cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu produsele desemnate
in clasele 29, 30, 31, servicii de vanzare
cu amanuntul printr o retea de magazine
proprii, prezentarea produselor desemnate în
clasele 29, 30, 31 prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
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comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
39. Servicii de transport și livrare de bunuri,
transport de alimente, livrare de alimente,
transport refrigerat de alimente, livrare de
alimente de către restaurante, transport de
animale, ambalare pentru alimente, depozitare
de alimente.
43. Servicii de unităţi de cazare, cazare
temporară, rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de catering, servicii oferite de un
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de rotiserii, servicii ale
bistrourilor, servicii de self-service restaurant,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulota mobila, furnizarea de spaţii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 03818
(151) 13/05/2021
(732) SC EUROPEAN DIGITAL

EXCHANGE SA, BD. IULIU MANIU
NR. 154-156, BL. 36, SC. B, ET. 1,
AP. 45, SECTOR 6, BUCURESTI,
061117, ROMANIA

(540)
RONIN

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 03819
(151) 13/05/2021
(732) PRISMA FLEX SRL, STR.

MARAMURES NR. 22, BLOC 22,
PARTER, AP.3, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 11882, ROMANIA

(540)

EMBASSY RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05

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

clase:
37. Servicii de construcții (construcții clădiri).

───────

(210) M 2021 03820
(151) 13/05/2021
(732) ALEXANDRU RADU CORBEAN,

STR. GEORGE ENESCU NR.12B,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
550066, ALBA, ROMANIA

(540)
DJ.COLO R

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

41. Traducere lingvistică, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
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și sportive, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
sportului, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, servicii de disk
jockey (divertisment).

───────

(210) M 2021 03821
(151) 13/05/2021
(732) COSTE PUSCAS LUCIAN, STR.

GRAL ION DRAGALINA, NR. 15,
BL. D18, AP. 2, JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)
ZHERO RESIDENCE

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor (management), servicii
publicitare pentru hoteluri, management hotelier
pentru terți, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de hoteluri,
servicii de management hotelier (pentru terți).
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri (financiare), închiriere (leasin

sau închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri
cu apartamente, închirieri tip leasing de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, servicii de ipoteci pentru proprietăți și
terenuri (servicii financiare), consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), asigurare
pentru cazare la hotel, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), închiriere de spații de
cazare permanentă, servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
asigurări pentru hoteluri, servicii de finanțare
referitoare la hoteluri.
37. Construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, servicii de construcții
de clădiri instituționale, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
interioară a clădirilor, renovarea și restaurarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/05/2021

clădirilor, renovarea și repararea clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare

și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, alții decât cei din
agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură,
servicii de curățenie pentru case din
complexe rezidențiale, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, construcţie de proprietăţi,
construcții de clădiri instituționale, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții și repara ții de clădiri,
construcții și demolări de clădiri, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcţii de standuri comerciale şi magazine.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
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industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,

evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, servicii de schimb de locuri de
cazare (time-share) servicii de cazare în case de
odihnă pentru tineri, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călăloriilor, oferite
călătorilor, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de agenție de închiriere de locuri de
cazare (time-share), furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
hoteliere, servicii de catering hotelier, furnizarea
de informații cu privire la hoteluri, organizare de
mese la hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, furnizare
de informații cu privire la hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii hoteliere
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pentru clienții preferați, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet.

───────

(210) M 2021 03822
(151) 13/05/2021
(732) BACO BRANDS SRL, STR.

DR. NICOLAE TOMESCU NR.
7, CAMERA 1, ETAJ 1, APT.
2, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

VAST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2021 03823
(151) 13/05/2021
(732) MANOLACHE -VACAPUNKISTA-,

SOS.GIURGIULUI 96-102, BLH1,
SC1, 40, BL H1, SC 1, ET 9, AP 40,
BUCURESTI, 040674, ROMANIA

(540)

Dus cu Vaca

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare de evenimente speciale.

───────


