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Cereri Mărci publicate în 22/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08650 15/12/2021 KRISTINA GHITA ARTIST S.R.L. kristali HOUSE OF CRYSTALS

2 M 2021 08739 15/12/2021 CATALINA GROZA BRAVESKIN

3 M 2021 08930 15/12/2021 MIHAI-FLORIN BOER MOȘTENIT

4 M 2021 08931 15/12/2021 ACTUAL INVEST HOUSE SRL SPATZIOO

5 M 2021 08932 15/12/2021 JULIA & MORE IMPORT
EXPORT S.R.L.

JULIA & MORE by Julia
Bergovich

6 M 2021 08933 15/12/2021 ASOCIATA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Șahul de la învățarea la clasă
la povești de spus acasă - The
Gambit

7 M 2021 08934 15/12/2021 BANATERA SRL BANATERA

8 M 2021 08935 15/12/2021 JEAN DRUGESCU METAPLAST ENGINEERING

9 M 2021 08936 15/12/2021 JEAN DRUGESCU NICPREM IMPEX

10 M 2021 08937 15/12/2021 JEAN DRUGESCU METAPLAST

11 M 2021 08938 15/12/2021 HENRI MAILLARDET AG SKY REAL ESTATE -
SUSTAINABLE LUXURY LIVING

12 M 2021 08939 15/12/2021 SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE TRANSILVANIA
SA

Transilvania Investments

13 M 2021 08940 15/12/2021 COPANEX SRL Ograda Moldovană

14 M 2021 08941 15/12/2021 COPANEX SRL grădina moldovană

15 M 2021 08942 15/12/2021 SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE TRANSILVANIA
SA

TRANSILVANIA INVESTMENTS

16 M 2021 08943 15/12/2021 MANUFAKTURA CAFENEA
SOCIALA SRL

CAFE!N

17 M 2021 08944 15/12/2021 ALL COFFE FOR ALL SRL UBLO BISTRO

18 M 2021 08945 15/12/2021 BANGSONIC Appetite

19 M 2021 08946 15/12/2021 SC AMETIST COM SRL SONIS SILVER

20 M 2021 08948 15/12/2021 INNOVALISTA S.R.L. DO-IT together we dare

21 M 2021 08949 15/12/2021 DANIEL - CONSTANTIN
CĂLUGĂR
CRISTIAN CÂRCU - BĂILĂ

Alchaest CCB

22 M 2021 08950 15/12/2021 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

CHESTERFIELD TUNED BLUE
XL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/12/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 08951 15/12/2021 TALPOȘ MIRELA-RITA nature4life

24 M 2021 08952 15/12/2021 SC SPOT OPTIK SRL RR REVERSO Fashion Eyewear

25 M 2021 08953 15/12/2021 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

CHESTERFIELD TUNED
SILVER XL

26 M 2021 08955 15/12/2021 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

CHESTERFIELD TUNED BLUE
XL

27 M 2021 08956 15/12/2021 STERE MEDICAL INVEST SRL One medical center

28 M 2021 08957 15/12/2021 PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.

CHESTERFIELD TUNED
SILVER XL

29 M 2021 08958 15/12/2021 NATURE COLOURS SRL AIMEE BOUTIQUE

30 M 2021 08959 15/12/2021 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. NextUp ERP

31 M 2021 08960 15/12/2021 S.C. CIEL ROMANIA S.R.L. NextUp Software

32 M 2021 08961 15/12/2021 LIVIU-ION UNGUREANU Via Muntenia

33 M 2021 08962 15/12/2021 LUIZA DUMITRU RĂSPOPA
MINCU

Adrian Răspopa

34 M 2021 08963 15/12/2021 MANUELA PATRICIA
BREZEANU

DOLOFAN

35 M 2021 08964 15/12/2021 DOBROGEA GRUP S.A. Matina Dimineți pline de savoare!

36 M 2021 08965 15/12/2021 DOBROGEA GRUP SA DOBROGEA. Bun, dintotdeauna.
Matina Dimineți pline de savoare!

37 M 2021 08967 15/12/2021 ANNABELLA SRL Annabella Zilnic PRODUS ÎN
ROMÂNIA

38 M 2021 08968 15/12/2021 YANIDA COM SRL DEPOZITUL MAX YANIDA COM

39 M 2021 08969 15/12/2021 UDREA SILVIU-GABRIEL ARBITER
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(210) M 2021 08650
(151) 15/12/2021
(732) KRISTINA GHITA ARTIST S.R.L.,

STRADA RÎULUI 7, JUDEŢ
ARGEŞ, COSTESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

kristali HOUSE OF CRYSTALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vanzare cu amanuntul, prin
regruparea in folosul tertilor a unei game variate
de articole respectiv: bijuterii, ceasuri, pietre
semi pretioase, pietre pretioase, obiecte de
podoaba (exceptând transportul) permintand
clientilor sa vada si sa cumpere respectivele
articole, din magazine fizice sau online, prin
intermediul unei retele de calculatoare, sau din
cataloage.

───────

(210) M 2021 08739
(151) 15/12/2021
(732) CATALINA GROZA, ALEEA

MARIUS EMANOIL BUTEICA NR.
25-27, ET. 2, AP. 39, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRAVESKIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor.

───────

(210) M 2021 08930
(151) 15/12/2021
(732) MIHAI-FLORIN BOER, STR.

ALBOTA, BL. 4, SC. A, ET. 3, AP.
10, JUDEŢ BRAŞOV, VICTORIA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MOȘTENIT

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

20. Mobilă / mobilier, din lemn sau metal,
mobilier artistic, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, fotolii, coșuri pentru copii/leagăne,
paturi, schelete de paturi din lemn, fitinguri
pentru pat, nemetalice, rotile pentru pat,
nemetalice, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, divane, paturi /
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
cuşti pentru câini, bănci (mobilă), bănci de
lucru, cufere de depozitare, nemetalice / lăzi,
nemetalice, containere, nemetalice (depozitare,
transport), case pentru păsări, mască de
chiuvetă (mobilier), perne, perne de sprijin,
perne (de sprijinit, de divan), perne (de dormit),
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
suporturi pentru cărţi (mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, cutii din lemn,
cutii din lemn pentru sticle, cutii pentru jucării,
cleme, nemetalice, pentru mobilă, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele decât
lenjeria de pat, busturi din lemn, şezlonguri,
comode, cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige,
nemetalice, pentru suporturile de haine, cuiere,
suporturi pentru pălării, console, tejghele (mese),
lădiţe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textile,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină, şine
pentru perdele, galerii pentru perdele, cârlige
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pentru perdele, jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), tetiere (mobilă),
birouri, mobilă de birou, cărucioare de servit
cina (mobilă), aviziere, suporturi de prezentare,
uşi, uși pentru mobile, dibluri, nemetalice /
cepuri (ştifturi), nemetalice / ştifturi (cepuri),
nemetalice, mese din lemn sau metal, butuci
pentru tăiat (mese), mese de proiectare, mese
de toaletă, mese pentru calculatoare (mobilă) /
mese cu rotile pentru calculatoare (mobilă),
mese de scris / rafturi pentru maşinile de
scris, picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn / statuete din lemn, dulapuri pentru
dosare, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), scaune / bănci
(scaune) din lemn și metal, tabureţi, scaune
înalte pentru bebeluşi, panouri despărţitoare
(mobilă), elemente despărţitoare din lemn pentru
mobilă, rafturi (mobilă), rafturi de mobilă, rafturi
pentru reviste, rafturi pentru farfurii, rafturi
de bibliotecă, rafturi pentru depozitare, unități
de rafturi, numere pentru case, nemetalice,
neluminoase, dulapuri de cartotecă (mobilă),
dulapuri individuale, dulapuri de haine, scări
din lemn, trepte (scări), nemetalice, saltele,
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare / căsuţe,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), mobilier şcolar, vitrine (mobilă),
plăci cu denumiri de firme din lemn, canapele,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
suporturi pentru umbrele, suporturi pentru
lavoare (mobilă), panglică de lemn, lucrări de
artă din lemn.

───────

(210) M 2021 08931
(151) 15/12/2021
(732) ACTUAL INVEST HOUSE SRL,

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 56, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SPATZIOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#276CF6)

(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.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 08932
(151) 15/12/2021
(732) JULIA & MORE IMPORT EXPORT

S.R.L., STR. MATEI BASARAB
NR. 37, ET. 1, AP. 4, CAMERA
2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

JULIA & MORE by
Julia Bergovich

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

18. Genți, genți de plajă, etuiuri pentru cărțile
de vizită, etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), poșete din zale, genți de mână, țesături
din piele, imitație de piele, umbrele de soare,
portofele, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), rucsacuri/genți de
spate, ghiozdane școlare/genți pentru școală,
curele pentru umăr (bretele) din piele, curele
din piele pentru umăr, din piele pentru umăr,
geamantane, genți de voiaj, umbrele, valize,
genți de cosmetice, nedotate.
25. Ghete, șorțuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
pantaloni pentru bebeluși (lenjerie de corp),
bandane (fulare), sandale de baie, papuci de
baie, halate de baie, căști de baie, slipuri
de baie / pantaloni scurți de baie, costume
de baie îmbrăcăminte pentru plajă pantofi
pentru plajă curele (îmbrăcăminte), berete,
bavete, nu din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, nu din hârtie, șaluri cu pene (articole
de îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme, chiloți
tip boxeri, sutiene, camizole, șepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitație din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie
de corp), manșoane/manșete (îmbrăcăminte),
gulere detașabile, pernuțe împotriva transpirației
pentru rochii, rochii, capoate, pantofi sau

sandale din iarba esparto (espadrile), fitinguri
metalice pentru încălțăminte, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, cizmulițe, cloșuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, șosetetălpici, protecții de călcâi
pentru încălțăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, chimonouri, chiloți de damă/chiloți
pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) / jambiere, egări (pantaloni),
costume de gimnastică/balet, uniforme oficiale,
mantile, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
apărători de urechi (îmbrăcăminte), eșarfe
circulare pentru gât/ protecții pentru gât,
îmbrăcăminte din latex, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, lenjerie de corp/ desuuri,
uniforme, pâslari (cizme din pâslă), văluri
(îmbrăcăminte), cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălțăminte,
costume din neopren pentru schi nautic,
broboade, pantofi din lemn, jambiere.

───────

(210) M 2021 08933
(151) 15/12/2021
(732) ASOCIATA CENTRUL STEP BY

STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA,
STR. PANTELOR, 70, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023976, ROMANIA

(540)
Șahul de la învățarea
la clasă la povești de

spus acasă - The Gambit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 08934
(151) 15/12/2021
(732) BANATERA SRL, CALEA

TIMISOAREI NR. 3, JUDEŢ
CARAS-SEVERIN, CARANSEBES,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)
BANATERA

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

12. Cauciucuri, cauciucuri pmeumatice si
semi-pneumatice, jante si huse pentru
roti de vehicule, roti de vehicule, jante
pentru roti de vehicule, petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor de aer,
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranța pentru
automobile), dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule, dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanțuri antiderapante, dispozitive si
alarme antifurt pentru vehicule, anvelope de
automobile, caroserii de automobile: garnituri
si saboți de frâna pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatic, cuplaje pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acționare
pentru vehiculele terestre, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, jante pentru roti de vehicule.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor si lucrări de birou în
legătură cu produsele si serviciile din clasele 12,
37 si 39.
37. Întreținerea si repararea vehiculelor cu
motor, vopsire, interioara si exterioara, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spalarea
vehiculelor, lustruirea, vehiculelor, intretinerea
vehiculelor, curatarea vehiculelor, servicii de
reparații in cazul unei defecțiuni a vehiculului,
vulcanizarea anvelopelor (reparații).
39. Închirierea de mașini, transportul cu masina,
parcarea de mașini, servicii de folosire in comun
a mașinii, servicii de soferie, transportul de
mărfuri, logistica transporturilor.

───────

(210) M 2021 08935
(151) 15/12/2021
(732) JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

(540)
METAPLAST ENGINEERING

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

8. Ciocane (unelte de mana), burghie de mana,
actionate manual, unelte de mana, actionate
manual.
9. Intrerupatoare de circuit, conductoare
electrice, contacte electrice.
12. Clipsuri adaptate pentru fixarea auto in
caroserie, bare de protectie pentru vehicule.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
42. Controlul calitatii, stilizarea (proiectare
industriala), consultanta tehnologica.

───────

(210) M 2021 08936
(151) 15/12/2021
(732) JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

(540)
NICPREM IMPEX

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

9. Intrerupatoare de circuit, conectori electrici,
prize electrice.
17. Substante din plastic, semiprelucrate.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
42. Controlul calitatii, stilizarea (proiectare
industriala), consultanta tehnologica.

───────

(210) M 2021 08937
(151) 15/12/2021
(732) JEAN DRUGESCU, STR. TRAIAN

GROZAVESCU NR. 15, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, B 7000, ROMANIA

(540)
METAPLAST

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

9. Intrerupatoare de circuit, conductoare
electrice, contacte electrice.
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12. Clipsuri adaptate pentru fixarea auto in
caroserie, bare de protectie pentru vehicule.
35. Tinerea evidentei contabile/contabilitate,
intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
intocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.

───────

(210) M 2021 08938
(151) 15/12/2021
(732) HENRI MAILLARDET AG, STR.

BAHNHOFSTRASSE, NR 43,
ZURICH, 8001, ELVEȚIA

(740) SIMU RALUCA, PIPERA NR. 7,
ALT.: BL. 2D, SC. 1, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

SKY REAL ESTATE
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.07;
26.11.08

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

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție de clădiri
de apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de complexuri cu
piscine de înot, construcții și reparații de clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construirea
de centre comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), decorare de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții, construcții
și demolări de clădiri, construcții de case pe
bază de comandă, servicii de management

în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții).
42. Ingineria constructiilor civile, estimarea
devizelor în construcții, dezvoltare de proiecte de
construcții.

───────

(210) M 2021 08939
(151) 15/12/2021
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE TRANSILVANIA
SA, STR. NICOLAE IORGA NR.2,
JUDET BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Transilvania Investments

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:portocaliu ( Pantone
151), albastru (Pantone 2727), verde
(Pantone 3405), negru (Pantone 447)

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

35. Servicii de consiliere privind analiza
activității economice, previziuni și analize
economice, servicii de informații de piață
privind indiciile bursiere, planificarea afacerilor,
analiza informațiilor de afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
furnizare de informații comerciale asistate de
calculator, studii de cercetare privind informațiile
comerciale, publicitate prin bannere, studii
economice în scopuri comerciale, consultanță
cu privire la evaluări ale afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, asistență în materie
de management privind afacerile, analiza
afacerilor comerciale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate online, promovare computerizată
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de afaceri, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, întocmire de rapoarte
economice, servicii de intermediere comercială,
evaluarea oportunităților de afaceri, servicii
de comparare a prețurilor, intermedierea de
contacte comerciale și economice, furnizare
de informații pentru afaceri, compilare de
statistici de afaceri și informații comerciale,
studii statistice în afaceri, previziuni economice,
obținerea de informații comerciale, agenții de
furnizare de informații comerciale , colectare de
informații comerciale, audit financiar, furnizare
de informații privind schimburile comerciale,
auditare afaceri, analiză strategică a activității
economice, servicii de informații comerciale,
analiză economică în scopuri de afaceri,
asistență în materie de management, studii
de afaceri, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, oferte pentru licitații
online în numele terților, compilare de
informații comerciale, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri, administrare
de afaceri, analiză statistică în afaceri, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, analiza tendințelor de
afaceri, consultanță profesională în afaceri ,
difuzare de informații de afaceri, management
de afaceri comerciale, furnizare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
computerizate, studii privind eficiența afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, cotații pentru oferte de
licitații, asistență în domeniul administrării
activităților economice, consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de informații
comerciale, prin internet, analiza statisticilor
de afaceri, servicii de furnizare de informații
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, cercetare în domeniul afacerilor,
cercetări pentru afaceri, informații comerciale,
servicii de înregistrare a cardurilor de credit,
consultanță în afaceri, audit computerizat,
publicitate, servicii de externalizare în domeniul
analizelor comerciale, administrarea afacerilor,
servicii de achiziții, supervizare de afaceri,
organizarea și coordonarea de licitații, informații
și investigații comerciale, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, planificare strategică în
afaceri, furnizare de informații economice cu
privire la fuziuni, servicii de informații de piață

privind rapoartele comerciale, audit, organizare
de licitații pe internet, estimare în afaceri
comerciale, servicii de informații economice
în scop comercial, audit contabil, licitaţii în
domeniul imobiliar, asistență în conducerea
afaceri , brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, sondaje pentru scopuri
de afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi , compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
promovarea afacerii (publicitate).
36. Servicii de recuperare a creanțelor și
de factoring de datorii, servicii de brokeraj
pe piețele financiare, furnizare de capital de
investiții, servicii de investiții în titluri de valoare
pentru investitori privați, schimb financiar de
monede virtuale, gestionarea portofoliului de
investiții, servicii financiare privind acreditivele,
sponsorizare și protecție financiară, brokeraj de
opțiuni comercializate, achiziții pentru investiții
financiare, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, servicii de
carduri de cecuri bancare, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii bancare
automate pentru returnarea restului, depozite de
economii, servicii de bursă și brokeraj, investiții
financiare, servicii de înregistrare automată
pentru tranzacții financiare, fonduri mutuale,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
analiză financiară computerizată, administrare
de investiții în pensii, administrarea asigurărilor,
servicii financiare privind investițiile, servicii
financiare privind garantarea fondurilor, servicii
pentru investi ții de bani, factoring, servicii
de compensare și decontare financiară,
servicii bancare accesate cu cardul, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu
cardul charge, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, emisiune de
cecuri bancare, consultanță în materie de
investiții de capital, servicii bancare de
economisire, servicii de brokeraj pentru investiții
de capital, servicii bancare internaționale,
brokeraj cu ipoteci comerciale, planificare
de investiții imobiliare, consultanță financiară
privind împrumuturile, management financiar,
servicii bancare comerciale online, brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
brokeraj de credite, servicii de conturi de
investiții, investiții de fonduri de capital, emisiune
de cecuri, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, împrumuturi în rate, servicii de
analiză financiară privind investițiile, brokeraj de
mărfuri, consiliere financiară privind investițiile,
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procesarea plăților, servicii ale agențiilor
de factoring, gestiune financiară cuprivire
la investiții, servicii de analiză financiară,
împrumuturi (finanțare), brokeraj de asigurări,
servicii bancare electronice dematerializate,
servicii bancare prin internet, servicii de brokeraj
cu contracte futures referitoare la transportul
de mărfuri, servicii de cercetare economică
(financiară), cluburi de investiții, servicii de
custodie a investi țiilor, brokeraj de acțiuni,
administrarea fondurilor de pensii facultative,
investiții de fonduri mutuale, subscrieri de
asigurări financiare, subscrierea asigurărilor de
sănătate, emisiune de cecuri de călătorie,
management financiar în activitatea bancară,
administrarea fondurilor de investiții, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terți,
managementul pierderilor financiare, deținerea
de depozite, servicii de recuperare a datoriilor
și de factoring, servicii de brokeraj financiar,
servicii de informare în materie de operațiuni
bancare, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de subvenții
financiare, gestiunea investi țiilor pentru cluburi
și societăți mutuale, servicii de plată a pensiilor,
achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
servicii de acordare de credite ipotecare și
brokeraj ipotecar, tranzactii de mărfuri (servicii
financiare), credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
servicii de conturi bancare și conturi de
economii, administrare de investiții în fonduri
de pensii, administrare de depozite acceptate,
consiliere privind investițiile pentru pensie,
emisiune de cecuri de călătorie și scrisori de
credit, asigurări, servicii bursiere, organizare
de investiții financiare, investiții în fonduri de
pensii facultative, consultanță în materie de
investiții, furnizare de informații online privind
conturile de investiții, servicii financiare privind
tranzacționarea de acțiuni, servicii financiare
privind cardurile de credit, finanțarea investițiilor,
servicii bancare financiare pentru persoane
particulare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii de acordare de credite ipotecare
și de brokeraj ipotecar, brokeraj automat cu titluri
de valoare, managementul riscului în asigurări,
dezvoltare de portofolii de investiții, investiții prin
mijloace electronice, servicii bancare, investiții
de fonduri pentru terți, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, compensare
de cecuri, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare de plată,
garanții referitoare la împrumuturi, analiză
și consultanță financiară, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, brokeraj
financiar, subscrieri financiare și emisiuni

de titluri de valoare (banking de investiții),
servicii de management al riscului financiar,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii financiare privind ipotecile, consiliere
privind investiț iile în timpul pensiei, brokeraj
de reasigurări, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, consiliere pentru investiții
în mărfuri, servicii de autorizare de cecuri,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, servicii de împrumut pentru investiții
în proprietăți, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind acțiunile, servicii financiare, respectiv
decontarea datoriilor, administrare fiduciară de
fonduri de pensii, factoring pentru export,
monitorizare de fonduri de pensii, brokeraj de
credite de compensare a emisiilor de carbon,
investiții de capital propriu, servicii de afaceri
monetare, studii financiare, servicii bancare
personale, servicii de planificare financiară ș i
de consiliere în investiții, servicii de brokeraj
de obligațiuni, încasare de cecuri personale,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), investiții industriale, procesarea
informațiilor financiare, servicii de conturi
bancare, intermediere în domeniul investițiilor,
fonduri de pensii, servicii financiare referitoare
la plăți în numerar, procesarea plăților
cu cecuri electronice, investiții de capital,
servicii de gestiune a investițiilor, servicii
de tranzac ții financiare online, servicii de
acceptare de cecuri electronice, servicii de
consultanță privind investițiile financiare, servicii
de date financiare computerizate, brokeraj de
acțiuni și obligațiuni, servicii de consiliere
privind investițiile financiare, servicii bancare
furnizate în scopul plătirii facturilor prin
telefon, servicii de multifinanțare cu obținere
de beneficii financiare, analiză economică
financiară, servicii referitoare la conturi de
depozite, servicii de informații computerizate
privind investițiile, servicii bancare electronice,
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
de investiții, în special investiții de capital,
servicii de finanțare și asigurare, servicii bancare
automate, servicii de încasare a cecurilor,
furnizare de informații referitoare la investiții
tranzacționate public, servicii fiduciare și de
consultanță în investiții, servicii financiare în
legătură cu monede digitale, servicii financiare
de curtaj vamal, servicii bancare prin telefon,
servicii referitoare la depozite, servicii de
evaluare de cecuri, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind retragerea și depunerea de numerar,
servicii bancare furnizate școlilor, punere la
dispoziție de planuri de economii și investiții,
servicii de brokeraj și tranzacționare de titluri de
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valoare, managementul trusturilor de investiții,
servicii ale trusturilor de investiții, brokeraj
ipotecar, administrare de servicii de investiții de
capital, evaluare financiară, investiții financiare
în domeniul titlurilor de valoare, servicii ale
birourilor de credit, previziuni financiare, servicii
de consultanță financiară, servicii bancare
privind depozitele de bani, procesarea cererilor
de despăgubiri, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, multifinanțare, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
împrumuturi comerciale, servicii computerizate
de informații financiare, servicii bancare privind
transferul electronic de fonduri, negociere pentru
încasarea de cecuri ș i facturi, consiliere
în investiții, factoring de operațiuni financiare,
furnizare de informaţii financiare cu privire la
industria financiară implicată în investiţii care
au ca scop mediul înconjurător, servicii de
investiții pentru clienți particulari, servicii de
brokeraj pentru cumpărare în rate, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, agenții de
factoring, servicii de împrumuturi financiare,
monitorizarea performanței investițiilor, servicii
ale societăților de investiț ii, servicii de
investiții în proprietăți comerciale, servicii de
încasare de cecuri, servicii privind capitalul
de risc și investiții în capital pentru proiecte,
servicii de investiții în titluri de valoare,
garanții financiare (servicii de cauțiune),
brokeraj de servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile,
furnizare de informații privind factoring-ul de
datorii, servicii de investiții financiare, servicii
bancare computerizate, managementul riscului
financiar, servicii bancare și financiare, servicii
de brokeraj, servicii de management de
investiții financiare, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a programelor de
investiții colective, servicii bancare de investiții
în proprietăți, servicii de mandatar pentru
contracte financiare futures, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
analiză și cercetare financiară, furnizare de
servicii bancare, servicii financiare privind
călătoriile, factoring de creanțe, împrumuturi
garantate, procesare de cecuri, gestionare
de împrumuturi garantate, servicii financiare
privind patrimoniul, servicii financiare referitoare
la pensii, servicii bancare pentru particulari,
servicii de brokeraj în domeniul instrumentelor
financiare, brokeraj în domeniul investițiilor,
servicii de garanții în valută , administrarea
investițiilor ipotecare, investiții de capital în
acțiuni, în firme internaționale, management
riscului (activități financiare), brokeraj de

asigurări pentru proprietăți, servicii în materie
de insolven ță (activități financiare), brokeraj de
contracte la termen, servicii de brokeraj ipotecar,
servicii de investiții cu venit fix, servicii financiare
privind economiile, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, servicii financiare și
monetare, analize informatizate de informații
bursiere, transfer electronic de monede virtuale,
managementul financiar al fondurilor, factoring
pentru creanțe, servicii referitoare la depozite
fiduciare, cercetări de investiții, investiții în
fonduri internaționale, servicii privind fondurile
de pensii, servicii de investigații financiare,
servicii de agenție de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de informare și consultanță financiară,
furnizare de informații privind investițiile, servicii
financiare de credit scoring, brokeraj de fonduri
mutuale, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, furnizare de informații
și analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, servicii fiduciare de investiții, servicii
de companii mandatare pentru investiții, servicii
de gestiune financiară cu privire la instituții
bancare, servicii bancare automate referitoare
la tranzacțiile cu carduri de credit, analiză
financiară a investițiilor și cercetare bursieră,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de schimburi financiare, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii financiare pentru administrarea
cardurilor de credit, servicii administrative privind
investițiile, gestiune financiară a capitalului de
risc, a capitalului de investiții și a capitalului
pentru dezvoltare, servicii financiare privind
emiterea de carduri bancare și carduri de
debit, administrare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii financiare furnizate
de societăți financiare de tip building society,
servicii referitoare la cardurile care dovedesc
garanția cecurilor, consultanță financiară privind
lichidările, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul investițiilor bancare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
de obligațiuni, analiză financiară, gestionarea
cecurilor, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, servicii bancare de investiție, servicii
de investiții cu rentă variabilă, servicii imobiliare
privind gestionarea investițiilor imobiliare,
management financiar pentru afaceri, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de consiliere de brokeraj
privind asigurările, servicii de investiții în
fonduri speculative, procesarea operațiunilor
de plată pe internet, brokeraj de metale
prețioase, servicii de consiliere în administrarea
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fondurilor de pensii, managementul portofoliului
de investiții, obligațiuni (servicii de garanții
financiare), servicii de brokeraj referitoare la
piețele de titluri de valoare, servicii financiare
privind afacerile, finanțarea împrumuturilor,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
încasarea cecurilor, servicii financiare privind
furnizarea și structurarea capitalului, planificare
financiară și management financiar, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de compensare de cecuri, investi ții imobiliare,
servicii bancare și de asigurare prin telefon,
servicii de evaluări financiare, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de factoring pentru facturi, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare, servicii financiare privind
asigurarea, servicii de validare a cardurilor
de credit, servicii de planificare financiară,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, brokeraj de titluri și bunuri
de valoare, brokeraj de asigurări de viață,
servicii consultative financiare privind insolvența,
gestiunea investițiilor, constituire de depozite,
investiții bancare, servicii de administrare
a cardurilor de credit, verificări de cecuri,
management financiar al companiilor, servicii
de garantare de cecuri, furnizare de date și
informații bursiere, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, servicii de evaluare a
riscurilor de investiții, servicii de consiliere
economică financiară, servicii financiare în
domeniul împrumuturilor bănești, emisiune de
cecuri de călătorie și cupoane valutare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
privind cardurile bancare, administrarea investiț
iilor în și distribuirea de anuități variabile,
răscumpararea cecurilor de călătorie, brokeraj
de acțiuni sau capitaluri și alte titluri de
valoare, gestiunea fondurilor de investiții,
servicii de baze de date financiare, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de conturi curente pe
care se pot emite cecuri pentru încasarea
cecurilor, analiza investițiilor, managementul
investițiilor bursiere, brokeraj de operațiuni la
termen, elaborare de cotații pentru estimare
de costuri, brokeraj de investiții financiare,
servicii de brokeraj privind fondurile mutuale,
brokeraj imobiliar, servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, evaluări financiare
(servicii bancare), gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de brokeraj pentru intermedierea finanțării

de către alte instituții financiare, servicii
financiare de tipul titlurilor de plasament,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, administratori fiduciari, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, evaluare
și analiză financiară, servicii de conturi curente
pe care se pot emite cecuri pentru primirea
cecurilor, intermediere de investiții financiare
în companii de energie, servicii filantropice
privind donațiile financiare, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
servicii financiare privind obligațiunile, servicii de
carduri bancare, emiterea de cecuri de călătorie,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de plasare de investiții, servicii de investiții,
servicii bancare privind acceptarea plăților în rate
la intervale fixe.

───────
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(210) M 2021 08940
(151) 15/12/2021
(732) COPANEX SRL, STR. HATMAN

BERESCU NR.12, BL.12, SC.B,
AP.1, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Ograda Moldovană

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.01

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

clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne congelată, carne uscată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne friptă, carne sărată, înlocuitori de carne,
conserve de carne, carne de pasăre, carne de
porc, carne de curcan, extracte din carne, carne
de pui deshidrată, produse din carne preparate,
seitan (înlocuitor de carne), înlocuitor de carne
de pasăre, înlocuitor de carne pe bază de
legume, bucăți din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, gustări pe bază de carne.

35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online, promoții, informații comerciale,
servicii de agenție de import-export, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul pentru
carne, permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.

───────
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(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

grădina moldovană

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.14
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(591) Culori revendicate:verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alimente congelate, legume congelate,
legume procesate, legume conservate, legume
în saramură, legume fermentate, legume în
conservă, legume pre-tăiate, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online, promoții, furnizarea de
informații comerciale, servicii de agenție de
import-export, servicii de comerț cu ridicata
și cu amănuntul pentru alimente congelate și
conservate, permițând clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.

───────

(210) M 2021 08942
(151) 15/12/2021
(732) SOCIETATEA DE INVESTITII

FINANCIARE TRANSILVANIA
SA, STR. NICOLAE IORGA NR.
2, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TRANSILVANIA
INVESTMENTS

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

35. Servicii de consiliere privind analiza
activității economice, previziuni și analize
economice, servicii de informații de piață
privind indiciile bursiere, planificarea afacerilor,
analiza informațiilor de afaceri, servicii de
externalizare (asistență în afaceri), servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
compilare de statistici referitoare la afaceri,
informații comerciale asistate de calculator, studii

de cercetare privind informațiile comerciale,
publicitate prin bannere, studii economice
în scopuri comerciale, consultanță cu privire
la evaluări ale afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, asistență în materie
de management privind afacerile, analiza
afacerilor comerciale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate online, promovare computerizată de
afaceri, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte economice,
servicii de intermediere comercială, evaluarea
oportunităților de afaceri, servicii de comparare a
prețurilor, intermedierea de contacte comerciale
și economice, informații pentru afaceri,
compilare de statistici de afaceri și informații
comerciale, studii statistice în afaceri, previziuni
economice, obținerea de informații comerciale,
agenții de informații comerciale, colectare de
informații comerciale, audit financiar, furnizare
de informații privind schimburile comerciale,
auditare afaceri, analiză strategică a activității
economice, servicii de informații comerciale,
analiză economică în scopuri de afaceri,
asistență în materie de management, studii
de afaceri, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, oferte pentru licitații
online în numele terților, compilare de
informații comerciale, evidență contabilă pentru
transferul electronic de fonduri, administrare
de afaceri, analiză statistică în afaceri, servicii
de consultanță în achiziții de întreprinderi,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, analiza tendințelor de
afaceri, consultanță profesională în afaceri,
difuzare de informații de afaceri, management
de afaceri comerciale, furnizare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
computerizate, studii privind eficiența afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, cotații pentru oferte de
licitații, asistență în domeniul administrării
activităților economice, consultanță pentru
conducerea afacerilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de informații
comerciale, prin internet, analiza statisticilor
de afaceri, servicii de furnizare de informații
comerciale, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, cercetare în domeniul afacerilor,
cercetări pentru afaceri, informații comerciale,
servicii de înregistrare a cardurilor de credit,
consultanță în afaceri, audit computerizat,
publicitate, servicii de externalizare în domeniul
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analizelor comerciale, administrarea afacerilor,
servicii de achiziții, supervizare de afaceri,
organizarea și coordonarea de licitații, informații
și investigații comerciale, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, planificare strategică în
afaceri, furnizare de informații economice cu
privire la fuziuni, servicii de informații de piață
privind rapoartele comerciale, audit, organizare
de licitații pe internet, estimare în afaceri
comerciale, servicii de informații economice
în scop comercial, audit contabil, licitaţii în
domeniul imobiliar, asistență în conducerea
afacerilor, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, sondaje pentru scopuri
de afaceri, furnizare de informații comerciale
pentru întreprinderi, compilare de indexuri de
informații în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
promovarea afacerii (publicitate).
36. Servicii de recuperare a creanțelor și
de factoring de datorii, servicii de brokeraj
pe piețele financiare, furnizare de capital de
investiții, servicii de investiții în titluri de valoare
pentru investitori privați, schimb financiar de
monede virtuale, gestionarea portofoliului de
investiții, servicii financiare privind acreditivele,
sponsorizare și protecție financiară, brokeraj de
opțiuni comercializate, achiziții pentru investiții
financiare, managementul financiar al plăților de
rambursare pentru alte persoane, servicii de
carduri de cecuri bancare, servicii de consultanță
financiară și de investiții, servicii bancare
automate pentru returnarea restului, depozite de
economii, servicii de bursă și brokeraj, investiții
financiare, servicii de înregistrare automată
pentru tranzacții financiare, fonduri mutuale,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
financiare prestate prin mijloace electronice,
analiză financiară computerizată, administrare
de investiții în pensii, administrarea asigurărilor,
servicii financiare privind investițiile, servicii
financiare privind garantarea fondurilor, servicii
pentru investi ții de bani, factoring, servicii
de compensare și decontare financiară,
servicii bancare accesate cu cardul, servicii
bancare automate privind tranzacțiile cu
cardul charge, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, emisiune de
cecuri bancare, consultanță în materie de
investiții de capital, servicii bancare de
economisire, servicii de brokeraj pentru investiții
de capital, servicii bancare internaționale,
brokeraj cu ipoteci comerciale, planificare
de investiții imobiliare, consultanță financiară
privind împrumuturile, management financiar,

servicii bancare comerciale online, brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
financiară privind investițiile în infrastructură,
brokeraj de credite, servicii de conturi de
investiții, investiții de fonduri de capital, emisiune
de cecuri, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, împrumuturi în rate, servicii de
analiză financiară privind investițiile, brokeraj de
mărfuri, consiliere financiară privind investițiile,
procesarea plăților, servicii ale agențiilor
de factoring, gestiune financiară cuprivire
la investiții, servicii de analiză financiară,
împrumuturi (finanțare), brokeraj de asigurări,
servicii bancare electronice dematerializate,
servicii bancare prin internet, servicii de brokeraj
cu contracte futures referitoare la transportul
de mărfuri, servicii de cercetare economică
(financiară), cluburi de investiții, servicii de
custodie a investi țiilor, brokeraj de acțiuni,
administrarea fondurilor de pensii facultative,
investiții de fonduri mutuale, subscrieri de
asigurări financiare, subscrierea asigurărilor de
sănătate, emisiune de cecuri de călătorie,
management financiar în activitatea bancară,
administrarea fondurilor de investiții, servicii de
investiții în titluri de trezorerie, servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terți,
managementul pierderilor financiare, deținerea
de depozite, servicii de recuperare a datoriilor
și de factoring, servicii de brokeraj financiar,
servicii de informare în materie de operațiuni
bancare, servicii de cercetare în domeniul
investițiilor financiare, servicii de subvenții
financiare, gestiunea investi țiilor pentru cluburi
și societăți mutuale, servicii de plată a pensiilor,
achiziție și emisiune de cecuri de călătorie,
servicii de acordare de credite ipotecare și
brokeraj ipotecar, tranzacții de mărfuri (servicii
financiare), credite ipotecare și brokeraj ipotecar,
servicii de conturi bancare și conturi de
economii, administrare de investiții în fonduri
de pensii, administrare de depozite acceptate,
consiliere privind investițiile pentru pensie,
emisiune de cecuri de călătorie și scrisori de
credit, asigurări, servicii bursiere, organizare
de investiții financiare, investiții în fonduri de
pensii facultative, consultanță în materie de
investiții, furnizare de informații online privind
conturile de investiții, servicii financiare privind
tranzacționarea de acțiuni, servicii financiare
privind cardurile de credit, finanțarea investițiilor,
servicii bancare financiare pentru persoane
particulare, servicii pentru conturi de investiții
furnizate de societăți financiare de tip building
society, servicii de acordare de credite ipotecare
și de brokeraj ipotecar, brokeraj automat cu titluri
de valoare, managementul riscului în asigurări,
dezvoltare de portofolii de investiții, investiții prin
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mijloace electronice, servicii bancare, investiții
de fonduri pentru terți, plasări private și servicii
de investiții de capital de risc, compensare
de cecuri, servicii de informații financiare cu
privire la valută, servicii financiare de plată,
garanții referitoare la împrumuturi, analiză
și consultanță financiară, servicii financiare
bancare pentru depunerea banilor, brokeraj
financiar, subscrieri financiare și emisiuni
de titluri de valoare (banking de investiții),
servicii de management al riscului financiar,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii financiare privind ipotecile, consiliere
privind investiț iile în timpul pensiei, brokeraj
de reasigurări, gestiunea conturilor escrow
pentru investiții, consiliere pentru investiții
în mărfuri, servicii de autorizare de cecuri,
cercetare financiară în domeniul managementul
riscului, servicii de împrumut pentru investiții
în proprietăți, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, servicii financiare
privind acțiunile, servicii financiare, respectiv
decontarea datoriilor, administrare fiduciară de
fonduri de pensii, factoring pentru export,
monitorizare de fonduri de pensii, brokeraj de
credite de compensare a emisiilor de carbon,
investiții de capital propriu, servicii de afaceri
monetare, studii financiare, servicii bancare
personale, servicii de planificare financiară ș i
de consiliere în investiții, servicii de brokeraj
de obligațiuni, încasare de cecuri personale,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), investiții industriale, procesarea
informațiilor financiare, servicii de conturi
bancare, intermediere în domeniul investițiilor,
fonduri de pensii, servicii financiare referitoare
la plăți în numerar, procesarea plăților
cu cecuri electronice, investiții de capital,
servicii de gestiune a investițiilor, servicii
de tranzac ții financiare online, servicii de
acceptare de cecuri electronice, servicii de
consultanță privind investițiile financiare, servicii
de date financiare computerizate, brokeraj de
acțiuni și obligațiuni, servicii de consiliere
privind investițiile financiare, servicii bancare
furnizate în scopul plătirii facturilor prin
telefon, servicii de multifinanțare cu obținere
de beneficii financiare, analiză economică
financiară, servicii referitoare la conturi de
depozite, servicii de informații computerizate
privind investițiile, servicii bancare electronice,
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
de investiții, în special investiții de capital,
servicii de finanțare și asigurare, servicii bancare
automate, servicii de încasare a cecurilor,
furnizare de informații referitoare la investiții
tranzacționate public, servicii fiduciare și de
consultanță în investiții, servicii financiare în

legătură cu monede digitale, servicii financiare
de curtaj vamal, servicii bancare prin telefon,
servicii referitoare la depozite, servicii de
evaluare de cecuri, servicii financiare furnizate
de societățile de asigurări, servicii financiare
privind retragerea și depunerea de numerar,
servicii bancare furnizate școlilor, punere la
dispoziție de planuri de economii și investiții,
servicii de brokeraj și tranzacționare de titluri de
valoare, managementul trusturilor de investiții,
servicii ale trusturilor de investiții, brokeraj
ipotecar, administrare de servicii de investiții de
capital, evaluare financiară, investiții financiare
în domeniul titlurilor de valoare, servicii ale
birourilor de credit, previziuni financiare, servicii
de consultanță financiară, servicii bancare
privind depozitele de bani, procesarea cererilor
de despăgubiri, înregistrare de tranzacții între
părți cu privire la investiții, multifinanțare, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
împrumuturi comerciale, servicii computerizate
de informații financiare, servicii bancare privind
transferul electronic de fonduri, negociere pentru
încasarea de cecuri ș i facturi, consiliere
în investiții, factoring de operațiuni financiare,
furnizare de informaţii financiare cu privire la
industria financiară implicată în investiţii care
au ca scop mediul înconjurător, servicii de
investiții pentru clienți particulari, servicii de
brokeraj pentru cumpărare în rate, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, agenții de
factoring, servicii de împrumuturi financiare,
monitorizarea performanței investițiilor, servicii
ale societăților de investiț ii, servicii de
investiții în proprietăți comerciale, servicii de
încasare de cecuri, servicii privind capitalul
de risc și investiții în capital pentru proiecte,
servicii de investiții în titluri de valoare,
garanții financiare (servicii de cauțiune),
brokeraj de servicii financiare, administrarea
afacerilor financiare, servicii de investiții cu
privire la titluri de valoare transferabile,
furnizare de informații privind factoring-ul de
datorii, servicii de investiții financiare, servicii
bancare computerizate, managementul riscului
financiar, servicii bancare și financiare, servicii
de brokeraj, servicii de management de
investiții financiare, servicii de cercetare privind
investițiile, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a programelor de
investiții colective, servicii bancare de investiții
în proprietăți, servicii de mandatar pentru
contracte financiare futures, servicii de informații
financiare privind piețele bursiere, servicii de
analiză și cercetare financiară, furnizare de
servicii bancare, servicii financiare privind
călătoriile, factoring de creanțe, împrumuturi
garantate, procesare de cecuri, gestionare
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de împrumuturi garantate, servicii financiare
privind patrimoniul, servicii financiare referitoare
la pensii, servicii bancare pentru particulari,
servicii de brokeraj în domeniul instrumentelor
financiare, brokeraj în domeniul investițiilor,
servicii de garanții în valută, administrarea
investițiilor ipotecare, investiții de capital în
acțiuni, în firme internaționale, management
riscului (activități financiare), brokeraj de
asigurări pentru proprietăți, servicii în materie
de insolven ță (activități financiare), brokeraj de
contracte la termen, servicii de brokeraj ipotecar,
servicii de investiții cu venit fix, servicii financiare
privind economiile, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, servicii financiare și
monetare, analize informatizate de informații
bursiere, transfer electronic de monede virtuale,
managementul financiar al fondurilor, factoring
pentru creanțe, servicii referitoare la depozite
fiduciare, cercetări de investiții, investiții în
fonduri internaționale, servicii privind fondurile
de pensii, servicii de investigații financiare,
servicii de agenție de transfer furnizate
emitenților de titluri de valoare pentru investiții,
servicii de informare și consultanță financiară,
furnizarea de informații privind investițiile, servicii
financiare de credit scoring, brokeraj de fonduri
mutuale, management planurilor de investiții a
patrimoniului personal, furnizare de informații
și analize pe internet în domeniul investițiilor
financiare, servicii fiduciare de investiții, servicii
de companii mandatare pentru investiții, servicii
de gestiune financiară cu privire la instituții
bancare, servicii bancare automate referitoare
la tranzacțiile cu carduri de credit, analiză
financiară a investițiilor și cercetare bursieră,
servicii de informații privind conturile bancare,
servicii de schimburi financiare, tranzacții și
transferuri financiare, servicii de plată, servicii
bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, servicii financiare pentru administrarea
cardurilor de credit, servicii administrative privind
investițiile, gestiune financiară a capitalului de
risc, a capitalului de investiții și a capitalului
pentru dezvoltare, servicii financiare privind
emiterea de carduri bancare și carduri de
debit, administrare de investiții, servicii fiduciare
pentru investiții, servicii financiare furnizate
de societăți financiare de tip building society,
servicii referitoare la cardurile care dovedesc
garanția cecurilor, consultanță financiară privind
lichidările, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul investițiilor bancare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj
de obligațiuni, analiză financiară, gestionarea
cecurilor, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, servicii bancare de investiție, servicii
de investiții cu rentă variabilă, servicii imobiliare

privind gestionarea investițiilor imobiliare,
management financiar pentru afaceri, furnizare
de informații prin telefon privind conturile de
investiții, servicii de evaluare a garanțiilor
financiare, servicii de consiliere de brokeraj
privind asigurările, servicii de investiții în
fonduri speculative, procesarea operațiunilor
de plată pe internet, brokeraj de metale
prețioase, servicii de consiliere în administrarea
fondurilor de pensii, managementul portofoliului
de investiții, obligațiuni (servicii de garanții
financiare), servicii de brokeraj referitoare la
piețele de titluri de valoare, servicii financiare
privind afacerile, finanțarea împrumuturilor,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
încasarea cecurilor, servicii financiare privind
furnizarea și structurarea capitalului, planificare
financiară și management financiar, servicii
de investiții cu capital variabil în domeniul
asigurărilor, servicii consultative și de
consultanță privind investițiile bancare, servicii
de compensare de cecuri, investi ții imobiliare,
servicii bancare și de asigurare prin telefon,
servicii de evaluări financiare, servicii bancare
referitoare la transferul de fonduri din conturi,
servicii de factoring pentru facturi, servicii
financiare bancare pentru retragerea banilor,
servicii financiare, servicii financiare privind
asigurarea, servicii de validare a cardurilor
de credit, servicii de planificare financiară,
servicii financiare privind titlurile de valoare
internaționale, brokeraj de titluri și bunuri
de valoare, brokeraj de asigurări de viață,
servicii consultative financiare privind insolvența,
gestiunea investițiilor, constituire de depozite,
investiții bancare, servicii de administrare
a cardurilor de credit, verificări de cecuri,
management financiar al companiilor, servicii
de garantare de cecuri, furnizare de date și
informații bursiere, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, servicii de evaluare a
riscurilor de investiții, servicii de consiliere
economică financiară, servicii financiare în
domeniul împrumuturilor bănești, emisiune de
cecuri de călătorie și cupoane valutare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
privind cardurile bancare, administrarea investiț
iilor în și distribuirea de anuități variabile,
răscumpararea cecurilor de călătorie, brokeraj
de acțiuni sau capitaluri și alte titluri de
valoare, gestiunea fondurilor de investiții,
servicii de baze de date financiare, servicii
de consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii de conturi curente pe
care se pot emite cecuri pentru încasarea
cecurilor, analiza investițiilor, managementul
investițiilor bursiere, brokeraj de operațiuni la
termen, elaborare de cotații pentru estimare
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de costuri, brokeraj de investiții financiare,
servicii de brokeraj privind fondurile mutuale,
brokeraj imobiliar, servicii bancare pentru
acceptarea depozitelor, evaluări financiare
(servicii bancare), gestionarea investițiilor
imobiliare, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
asigurare de riscuri de credit (factoring), servicii
de brokeraj pentru intermedierea finanțării
de către alte instituții financiare, servicii
financiare de tipul titlurilor de plasament,
servicii financiare privind planurile individuale
de investiții, administratori fiduciari, servicii de
recuperare a informațiilor financiare, evaluare
și analiză financiară, servicii de conturi curente
pe care se pot emite cecuri pentru primirea
cecurilor, intermediere de investiții financiare
în companii de energie, servicii filantropice
privind donațiile financiare, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
servicii financiare privind obligațiunile, servicii de
carduri bancare, emiterea de cecuri de călătorie,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de plasare de investiții, servicii de investiții,
servicii bancare privind acceptarea plăților în rate
la intervale fixe.

───────

(210) M 2021 08943
(151) 15/12/2021
(732) MANUFAKTURA CAFENEA

SOCIALA SRL, B-DUL.
REVOLUȚIEI NR. 76, ETAJ
SUBSOL, AP. 1A, JUDEȚ ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

CAFE!N

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.04

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri pe bază de cacao, băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi carbogazoase
(pe bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi
cu aroma de ciocolată, băuturi din cacao gata
preparate, și băuturi pe bază de cacao, băuturi
din cafea, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
frapate, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de mușețel, băuturi pe bază de înlocuitori de
cafea, cafea, arome de cafea, cafea aromată,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/12/2021

cafea cu ciocolată, cafea cu gheață, cafea
de malț, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), cafea decafeinizată, cafea
gata preparată, cafea liofilizată, cafea măcinată,
cafea preparată și băuturi pe bază de cafea,
cafea solubilă, cafea verde, cappuccino, ceai,
ceai aromat din portocale (altele decât pentru
uz medicinal), ceai cu aroma de măr (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de ghimbir, ceai de
iasomie, ceai de iasomie, altele decât pentru
uz medicinal, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lămâie verde, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de măceșe, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai earl grey, ceai instant, ceai negru, ceai
pentru infuzii, ceai verde, ceaiuri cu lapte, ceaiuri
de fructe, ciocolată caldă, espresso, iced tea,
înlocuitori de cafea, ciocolată cu lapte (băutură),
pliculețe de ceai, preparate pe bază de cacao,
preparate pe bază de cacao pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea și
furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de local public, servicii de mâncaruri și băuturi
la pachet, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi în internet-cafe.

───────

(210) M 2021 08944
(151) 15/12/2021
(732) ALL COFFE FOR ALL SRL,

STR. VISINULUI NR. 8, JUDEȚ
BUZĂU, BUZĂU, 120026, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
UBLO BISTRO

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

35. Consiliere de afaceri privind francizarea
de restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu.
39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurant cu specific japonez,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de catering pentru restaurante fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de catering, servicii de catering, servicii
de catering hotelier, servicii de catering mobil,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei spaniole, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet.

───────
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(210) M 2021 08945
(151) 15/12/2021
(732) BANGSONIC, STR.

PRELUNGIREA FOLTANULUI NR.
73F, JUDEȚ GALAȚI, VANATORI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Appetite

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 03.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#001933), roz (HEX #F9897A)

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

5. Scutece pentru animalele de companie,
suplimente dietetice pentru animale, produse
pentru spălarea câinilor (insecticide), preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, loțiuni
pentru scopuri veterinare, hrană pentru animale
cu conținut medicamentos, medicamente de uz
veterinar, suplimente proteice pentru animale,
preparate veterinare.
31. Hrană pentru animale, nisip aromat
(așternut) pentru animalele de companie,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal/
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, tărâțe, produse masticabile comestibile
pentru animale, biscuiți pentru câini, nutreț/
hrană pentru animale/furaj, fân, așternut pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
rădăcini pentru consum animal, nutreț de grajd
pentru animale, așternut din paie, furaje pentru
fortifierea organismului animal.

───────

(210) M 2021 08946
(151) 15/12/2021
(732) SC AMETIST COM SRL, STR.

PACII, NR 53, JUD. MUREȘ,
LUDUS, 545200, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SONIS SILVER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05

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

14. Bijuterii fabricate din argint.
───────
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(210) M 2021 08948
(151) 15/12/2021
(732) INNOVALISTA S.R.L., ALE.

NARCISELOR NR. 2, BLOC C28,
SCARA G, APARTAMENT 14, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

DO-IT together we dare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F9F940), albastru (HEX #402DA8),
alb (HEX #FFFFFF)

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

9. Programe de calculator înregistrate sau
descărcabile, software de calculator înregistrate
sau descărcabile, shareware de calculator,
sisteme de calculator interactive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), programe de calculator interactive,
software de calculator descărcabil, software
de calculator înregistrat, aplicații de calculator
educative descărcabile, software de calculator
pentru ingineria de software asistată de
calculator, software de grafică pe calculator,
suporturi pentru echipamente de calculator,
pachete de software de calculator, software
de calculator pentru publicitate, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea si
cautarea în bazele de date online descărcabile,
programe de calculator stocate în format digital

descărcabile, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile descărcabile,
software chatbot de calculator pentru simularea
de conversații, software de aplicații de
calculator, software de calculator descărcat
de pe internet, software de calculator folosit
în domeniul publicării electronice, software de
calculator folosit ca interfață de programare
a aplicațiilor (api), software de calculator
pentru divertisment, software educațional de
calculator pentru copii, software pentru jocuri
pe calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru mijloace
de comunicare și pentru publicare, computere,
programe de operare pentru calculatoare, fișiere
cu muzică descărcabile, agende electronice,
publicații electronice descărcabile, cititoare de
cărți electronice, softuri educaționale destinate
copiilor, software de învățare automată pentru
publicitate, software pentru integrarea de
publicitate online pe site-uri web, software de
marketing pentru motoare de căutare, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicatii mobile, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive de
calculator portabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile descărcabile, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile.
41. Instruire asistată pe calculator, servicii
educaționale pe calculator, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de jocuri
de calculator on-line, furnizarea de cursuri
de instruire asistate de calculator, servicii
de formare în domeniul testării asistate
de calculator, educație, furnizarea educației,
formarea echipelor (educație), educație și
instruire, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în carieră
(educație), coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, educație, divertisment și sport,
educație în domeniul informaticii, informații
în materie de educație, educație vocațională
pentru tineri, furnizare de informații în materie
de educație, furnizare de pregătire, educație
și îndrumare, organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de cursuri prin
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metode de educație deschisă, organizare de
examinări și teste în domeniul educației,
organizare de întâlniri pe teme de educație,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de simpozioane referitoare la
educație, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul educației, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, servicii de
educație tehnologică, simpozioane pe teme de
educație, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de afișe, publicare de broșuri, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de cărți instructive, publicare
de cărți și periodice electronice online, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de fișe
informative, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
educative, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
publicare de reviste electronice, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de texte, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât
cele în scopuri publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
fotografii, publicarea de manuale de lucru pentru
administrarea afacerilor, publicarea de materiale
multimedia online, scriere și publicare de texte,
cu excepția textelor publicitare, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
administrarea serviciilor educaționale, creare
(redactare) de conținut educational pentru
podcasturi, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de instalații pentru filme, spectacole,
piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, furnizare de servicii educaționale

pentru copii prin intermediul grupurilor de
joacă, organizare de conferințe educaționale,
organizare de congrese pe teme educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare
de seminarii educaționale, organizare de
verificări educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, planificare de seminare în
scopuri educaționale, producție de casete
video folosite pentru formarea educațională
în cadrul întreprinderilor, producție de casete
video folosite în cadrul întreprinderilor pentru
formarea educațională privind managementul,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii educaționale cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii educaționale de
sprijin, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale în domeniul designului,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii educaționale referitoare
la satisfacerea nevoilor clienților, organizarea
de cursuri pentru dezvoltarea abilităților de
consultanță, furnizare de cursuri de evaluare
a abilităților, instruire în abilități în afaceri,
instruirea personalului cu privire la abilități legate
de sisteme de birou, servicii de instruire în
abilități de comunicare, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
în domeniul marketingului, organizarea de
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului și
managementului, servicii educaționale asistate
pe calculator, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație și instruire, organizare de
concursuri în materie de educație, organizare
și coordonare de competiții (educație sau
divertisment), sisteme de joc (divertisment,
educație), publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
registre cu orașe și liste online, pentru uzul
călătorilor, nedescărcabile, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, organizare de
expoziții educaționale, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, pregătire de cursuri
și examene în scop educațional, instruire în
dezvoltarea abilităților de angajare.
42. Actualizarea programelor de calculator,
întreținerea programelor de calculator,
configurare de software de calculator, scriere de
software de calculator, proiectare de hardware
de calculator, scriere de programe de calculator,
cercetare privind programarea pe calculator,
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dezvoltare de programe de calculator, design
grafic asistat de calculator, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, dezvoltare
de drivere și sisteme de operare pentru
calculator, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, editare de programe
de calculator, furnizarea de programe de
calculator cu inteligență artificială în rețele de
date, modificare de programe de calculator,
programare de animații pe calculator, servicii
de design grafic pentru calculator, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, servicii
de design privind publicarea de documente,
găzduire de conținut educațional multimedia,
creare și întreținere de site-uri web pentru
telefoane mobile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
filigranare digitală (watermarking), actualizare
de pagini de internet, actualizare de software
pentru telefoane inteligente, găzduire de spațiu
de memorie electronic pe internet pentru
publicitatea la produse și servicii, programare
de software pentru publicitate online, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, găzduire de aplicații mobile.

───────

(210) M 2021 08949
(151) 15/12/2021
(732) DANIEL - CONSTANTIN

CĂLUGĂR, SAT LUNA NR. 120,
JUD. CLUJ, COMUNA LUNA,
CLUJ, ROMANIA
CRISTIAN CÂRCU - BĂILĂ, STR.
TÂRGU NEAMȚ NR.19A, BL.TS30,
SC.1, ET.7, AP.46, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Alchaest CCB

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

1. Adjuvanți, alții decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, produse chimice industriale.

───────

(210) M 2021 08950
(151) 15/12/2021
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători: hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2021 08951
(151) 15/12/2021
(732) TALPOȘ MIRELA-RITA, STR.

ORȘOVA NR. 27, BLOC 108,
SCARA B, ET.3, AP. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

nature4life

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.01.03;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7472 XGC), galben (Pantone 7413
XGC, Pantone 142 XGC), gri, negru

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de
curte şi vânat, produse din carne, mezeluri,
organe de animale, organe de pasăre, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte
din carne, gelatină, conserve din carne, conserve
de peşte, salate cu peşte, înlocuitori de
carne pe bază de legume, fructe şi legume
conservate, congelate, coapte, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri, marmeladă,
magiun, murături, zacuscă, suc de tomate

pentru gătit, paste de tomate, bulion, porumb
dulce, procesat, suc de lămâie de uz culinar,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
trufe, conservate, sucuri vegetale pentru gătit,
salate vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, amestecuri
de legume pentru ciorbe, chipsuri din fructe,
chipsuri din legume, chipsuri de cartofi, fulgi
de cartofi, paste vegetale tartinabile, unt de
nucă de cocos, creme tartinabile vegetale, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, deserturi pe bază de lapte,
brânză cancoillotte, băuturi aromate pe bază
de lapte, brânză, unt, sana, chefir, lapte bătut,
iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână, frişcă,
frişcă vegetală, băutură din lapte şi fructe (milk
shake), substituenţi de lapte, lapte de nucă de
cocos, lapte de soia, lapte de migdale, lapte
de arahide, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe,
baze de supă, feluri de mâncăruri preparate
care conţin în principal carne, produse din soia,
înlocuitori de carne pe bază de soia, aperitive
congelate preambalate constand în principal din
fructe de mare, feluri de mâncăruri pe bază de
peşte şi/sau fructe de mare, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, icre de peşte, procesate, antreuri
pe bază de legume, feluri de mâncăruri gătite
constând în principal din legume, produse din
legume preparate, feluri de mâncăruri gătite pe
bază de carne, conserve de carne preparată
sau produse din carne cu legume, feluri de
mâncăruri în conservă, alimente gătite pe bază
de legume, alimente gătite pe bază de carne,
gustări pe bază de carne, paste tartinabile
vegetale, polen preparat pentru alimentaţie,
tahini, pastă tartinabilă de alune, pastă tartinabilă
de arahide, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
alune de pădure preparate, alune prăjite, alune
sărate preparate, amestecuri de fructe și nuci
preparate, ananas uscat, aperitive alimentare
pe bază de soia, arahide, arahide glazurate,
arahide glazurate cu miere, arahide la conservă,
arahide prăjite, arahide, preparate, aranjamente
de fructe procesate, bame uscate, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane nutritive
pe bază de soia, batoane organice pe bază
de nuci și semințe, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
batoane pe bază de nuci și semințe, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, felii din
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pastă de soia, boabe de soia uscate, boabe
de soia, preparate, chipsuri din soia, caise
procesate, chips-uri, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de banane, chipsuri de legume, coji de
fructe, curmale, curmale chinezești conservate,
curmale preparate, curmale uscate, fasole,
fasole uscată, flori uscate comestibile, fructe
aromatizate, fructe confiate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado preparate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
de papaia preparate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de torreya, procesate, fistic preparat,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe glasate,
fructe glazurate, fructe kaki uscate (got-gam),
fructe lychee preparate, fructe uscate, fructe
tăiate, fructe uscate cu coaja lemnoasă aromate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi,
fulgi de mere, fulgi de păducel, fulgi de fasoloe,
fulgi de piersică, fulgi uscați din alge nori
care se presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori), germeni de fasole prelucrați,
ghimbir, conservat, ghimbir cristalizat, gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de fructe
confiate, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe, mixuri de legume
desidratate, legume liofilizate, legume uscate,
leguminoase uscate, linte, linte (uscată), linte
(legume) conservată, mango uscat, mazăre
uscată, miezuri de nucă, migdale măcinate,
migdale preparate, muguri de bambus uscați,
merișoare preparate, fructe de goji, preparate,
năut, preparat, năut, boabe, nucă de cocos
preparată, nucă de cocos rasă, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coajă preparate, nuci de caju(acaju)
preparate, nuci de caju (acaju) sărate, nuci
de betel prelucrate, nuci de cocos uscate,
nuci glasate, nuci glazurate, nuci macadamia
preparate, nuci pecan preparate, nuci preparate,
nuci uscate, polen preparat pentru alimentație,
porumb dulce (conservat), porumb dulce,
prelucrat, praf de fructe, pudre de fructe, fructe
uscate zdrobite, praf de nucă de cocos, produse
din fructe uscate, prune, prune uscate, prune
confiate, prune conservate, sâmburi de pin
caramelizați, semințe comestibile, semințe de
chia, semințe de chia alimentare preparate,
semințe de chia alimentare procesate, semințe
de dovleac preparate, semințe de floarea
soarelui comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de pin, preparate, semințe de
susan gătite, nefiind condimente sau arome,
semințe, preparate, semințe procesate de
floarea soarelui, semințe zdrobite, semințe

măcinate, pudră de roșcove, seminţe de dovleac
procesate, semințe de mac procesate, semințe
de in procesate, semințe de susan procesate,
susan decorticat, semințe de cânepă prelucrate,
mixuri de semințe, smochine uscate, smochine
preparate, stafide, sultanine, trufe conservate,
trufe uscate (ciuperci comestibile), tărâțe de
psyllium.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru
consum uman, alimente preparate din cereale,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din porumb, alune trase în ciocolată, fructe
trase in ciocolată, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de uz
alimentar, anason în formă de stea, anason
(semințe), arpacaș pentru alimentație umană,
arpagic uscat, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane cu musli, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane de ovăz, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de grâu, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
boabe de fasole glasate cu zahăr (ama-natto),
boabe de grâu integral conservate, boabe de
grâu integral gătite dinainte, boabe de grâu
integral gătite, boabe de grâu integral uscate,
boabe de porumb prăjite, boabe de secară
integrală măcinate, bucăți uscate de gluten de
grâu (fu, negătit), bulgur, făină de cartofi, de
uz alimentar, cereale, cereale gata preparate,
cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin un amestec de fructe
și fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun cu aromă de miere,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, cereale
pentru micul dejun, cereale preparate pentru
consum uman, cereale procesate, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri
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taco, chipsuri tortilla, chutneys (condimente),
curcumă de uz alimentar, curcumă pentru
utilizare drept condiment, curry (condiment),
curry (condimente), cuș-cuș (griș), cușcuș,
deserturi cu musli, dextroză, extras de malț
pentru alimentație, extracte de drojdie pentru
consum uman, făină, făină comestibilă, făină de
aluat, făină de aluat de china, făină de cartofi,
făină de amidon din grâu, făină de cereale,
făină de cereale prăjită, făină de copt, făină de
fasole mung, făină de grâu, făină de grâu de
uz alimentar, făină de grâu necernută, făină de
hrișcă (pentru alimente), făină de linte, făină de
mei, făină de migdale, făină de năut, făină de
nuci, făină de orez, făină de orez glutinos, făină
de orz (pentru alimente), făină de ovăz, făină
de ovăz instant, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
de secară, făină de semințe de lacrima-lui-iov,
făină de soia pentru mâncare, făină de tapioca,
făină de nucă de cocos, făină de alune prăjite,
făină din amidon de orez, făină din semințe
de coix pentru alimente, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină gata pentru
copt, făină îmbogățită, făină de fasole, fructoză,
fructoză de uz alimentar, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
orez natural, fulgi de ovăz, fulgi de orz, fulgi
de porumb, fulgi de secară, germeni de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, germeni
de grâu (alții decât cei cu rol de supliment
dietetic), ghimbir (condimente pudră), ghimbir
conservat ca mirodenie, ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, gluten din grâu uscat, gluten
preparat ca produs alimentar, grâu măcinat,
grâu mălțuit, grâu mărunțit, grâu prelucrat, griș,
griș de porumb, griș procesat, gumă de guar
pentru scopuri culinare, hamei prelucrat, hrișcă,
procesată, hrișcă prăjită, îndulcitori naturali,
maia, mălai, malț pentru alimentație, maltoză,
müsli, miso, pastă din fasole de soia, musli
constând predominant din cereale, făină de
muștar, nuci macadamia trase în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
oligozaharide de uz culinar, nucșoară, orez,
orez artificial (negătit), orez condimentat, orez
decorticat, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), orez expandat,
orez fermentat cu malț (koji), orez glutinos,
orez instant, orez integral, orez măcinat pentru
consum uman, orez prăjit, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
orez preparat, orez preparat învelit în alge
marine, orez sălbatic (preparat), orez, tapiocă,
orez vermicelli, orz decojit (decorticat), orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, făină de

orz, orz măcinat, orz perlat (pregătit), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
orz preparat pentru consum uman, alimente pe
bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz concasat,
ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de ovăz,
ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman, ovăz
prelucrat, ovăz procesat pentru alimente de
consum uman, ovăz și grâu presat, pesmet,
pesmet din pâine, porridge, porumb caramelizat,
porumb fript, porumb măcinat, porumb prăjit,
porumb prelucrat, porumb procesat pentru
consum uman, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, preparat din cereale (făină
alimentară), preparate alimentare pe bază de
cereale, preparat din nucă de cocos pentru
consum uman, preparate alimentare pe bază de
malț, preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin tărâțe,
preparate din muștar pentru alimente, preparate
din tărâțe pentru consum uman, preparate
pe bază de cereale, cacao pudră, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse alimentare fabricate din orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
produse pentru gustări preparate din făină de
porumb, produse pentru gustări preparate din
pesmet, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse snacks preparate pe
bază de porumb, propolis de uz alimentar, pudră
de cereale, pudră de ciocolată, pudră de curry
(condimente), pudră de glucoză pentru alimente,
pudră de muștar pentru alimente, pudră de
perilla pentru alimente, quinoa prelucrată,
semințe de anason destinate utilizării ca
mirodenie, seitan (gluten de grâu uscat), semințe
de cânepă prelucrate (condimente), semințe
de cereale procesate, semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
chimion uscate, semințe de dovleac prelucrate
(condimente), semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de pin trase în zahăr, semințe
de susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/12/2021

drept condiment, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, șofran (mirodenii), șofran utilizat
ca mirodenie, făină de soia, sorg prelucrat,
tapioca, făină de tapioca de uz alimentar,
terci de dovleac (hobak-juk), terci alimentar
pe bază de lapte, tărâțe de cereale, tărâțe
de ovăz, terci de fasole mung, terci de
orez, terci de ovăz, terci din făină de orez,
terci instant, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, turmeric, bicarbonat de sodiu
alimentar, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, griş, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse de
patiserie şi produse de cofetărie, deserturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă, amestecuri
pentru prepararea prăjiturilor, praf pentru
prepararea prăjiturilor, brioşe, foietaje, plăcintă,
ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri), dulciuri
(bomboane), marţipan, drajeuri conținând alune,
drajeuri conţinând stafide, drajeuri conţinând
migdale, drajeuri conţinând arahide, fructe
trase în ciocolată (bomboane), batoane dulci,
pastă de susan, turte de orez, caramele
(bomboane), floricele de porumb, floricele
de porumb pentru preparare la cuptorul cu
microunde, jeleuri din fructe (dulciuri), praline,
popcorn, migdale cu zahăr, gustări din porumb,
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie),
turtă dulce, vafe, napolitane, biscuiţi, cozonac,
creme tartinabile (pe bază de ciocolată),
îngheţată și produse din îngheţată, şerbeturi
şi alte glazuri comestibile, halva, nuga, rulade,
miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat, zahăr,
înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, drojdie, prafuri de copt, agenţi de
dospire, sare, condimente, ierburi conservate,
produse de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri
şi alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, feluri de mâncare bazate pe
paste.

───────

(210) M 2021 08952
(151) 15/12/2021
(732) SC SPOT OPTIK SRL, STR.

ARIEŞULUI NR. 24-26, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

RR REVERSO
Fashion Eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.14; 27.05.17

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

9. Rame de ochelari de vedere, ochelari de
soare.

───────

(210) M 2021 08953
(151) 15/12/2021
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., STR. QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)
CHESTERFIELD

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători: hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2021 08955
(151) 15/12/2021
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED BLUE XL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, tabachere, scrumiere pentru fumători,
pipe, aparate de buzunar pentru rulat țigarete,
brichete pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2021 08956
(151) 15/12/2021
(732) STERE MEDICAL INVEST SRL,

STRADA ZORELELOR, NR 30,
AP. 5, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
One medical center

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

44. Servicii oferite de clinici medicale, servicii
veterinare, consultații stomatologice, servicii
de stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii de stomatologie estetică,
servicii oferite de saloane de frumusețe,
saloane de îngrijire a pielii, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii chirurgicale
veterinare, servicii de informare cu privire la
produsele farmaceutice veterinare, toaletarea
animalelor, servicii de analize medicale,
consultații medicale, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii de asistență



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/12/2021

medicală pentru oameni, servicii farmaceutice,
asistență stomatologică, anestezie dentară,
servicii de stomatologie veterinară.

───────

(210) M 2021 08957
(151) 15/12/2021
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

CHESTERFIELD
TUNED SILVER XL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

───────

(210) M 2021 08958
(151) 15/12/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA, NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
AIMEE BOUTIQUE

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

3. Produse cosmetice, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, creme antirid, creme
anti-îmbătrânire, ser anti-îmbătrânire, produse
hidratante anti-îmbătrânire, preparate anti-
îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, măști cu gel pentru
ochi, emolienți pentru ten, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice).
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,
regruparea în avantajul terților a cosmeticelor,
articolelor de parfumerie și odorizantelor,
deodorante și antiperspirante, farduri, odorizante
de casă, preparate pentru baie, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru curățare și odorizante, preparate pentru
igiena orală, preparate pentru îngrijirea pielii, a

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete pentru
fumători, filtre pentru țigarete, cutii pentru tutun,
cutii pentru țigarete, tabachere, scrumiere, pipe,
aparate de buzunar pentru rulat țigarete, brichete
pentru fumători, chibrituri.
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ochilor și a unghiilor, preparate pentru spălare,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, produse pentru
toaletă, săpunuri și geluri, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, aparat pentru parfumarea aerului,
articole pentru curățarea dentară (exceptând
transportul lor) pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 08959
(151) 15/12/2021
(732) S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.

UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER ,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
040102, ROMANIA

(540)
NextUp ERP

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

9. Software integrat (program), aplicaţii software
descărcabile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 08960
(151) 15/12/2021
(732) S.C. CIEL ROMANIA S.R.L., BD.

UNIRII NR. 11, BL. 2B, PARTER SI
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
040102, ROMANIA

(540)
NextUp Software

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

9. Software integrat (program), aplicaţii software
descărcabile.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,

referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 08961
(151) 15/12/2021
(732) LIVIU-ION UNGUREANU, SAT

MĂGURENI NR 705, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA MĂGURENI,
ROMANIA

(540)
Via Muntenia

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, servicii oferite de ateliere organizate
în scopuri culturale, coordonare de activități
culturale, coordonare de evenimente culturale,
furnizare de activități culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de spații pentru recreere, furnizare de
spații pentru petrecerea timpului liber și recreere,
organizare de activități recreative, informare în
legătură cu activități culturale, organizare de
activități de recreere în grup, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale și
educative, organizare de festivaluri, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de tururi ghidate,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare și coordonare
de activități culturale, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, pregătirea de texte pentru
publicare, servicii culturale, servicii de agrement,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
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servicii de informare despre activități recreative,
servicii de informare referitoare la recreere,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii jurnalistice, servicii
recreative legate de drumeții și camping.

───────

(210) M 2021 08962
(151) 15/12/2021
(732) LUIZA DUMITRU RĂSPOPA

MINCU, STR. SINTEZEI NR. 1, SC.
A, AP. 5, JUD. BACĂU, ONEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY
S.R.L., SAT PETREȘTI, STR.
SOCULUI NR. 51D, JUDEȚUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA

(540)
Adrian Răspopa

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

9. Broșuri electronice descărcabile, cărți
electronice, cărți electronice descărcabile,
cărți înregistrate pe disc, cărți poștale
descărcabile, casete video înregistrate, clipuri
video preînregistrate, diapozitive, discuri
înregistrate cu conținut video, discuri video
pre-înregistrate, dvd-uri preinregistrate, felicitări
electronice descărcabile pentru a fi trimise prin
poșta, filme video, fișiere digitale (podcast),
fotografii digitale descărcabile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, imagini
holografice, înregistrări audio, înregistrări
multimedia, înregistrări video, înregistrări sonore
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
fișiere cu muzică descărcabile, fișiere cu
imagini descărcabile, microfilme (expuse),
negative fotografice, podcast-uri descărcabile,
planificatoare și agende descărcabile care se pot
tipări, postere descărcabile, publicații care pot
fi descărcate, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicații săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic
de pe internet, reviste electronice, șabloane
descărcabile pentru crearea de prezentări
audiovizuale, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, tonuri de apel pentru telefon
(descărcabile), transmisii video înregistrate
sau descărcabile, videoclipuri din filme pre-

înregistrate, ziare electronice descărcabile,
magneți de pus pe frigider, magneți decorativi,
magneți decorativi pentru frigider, magneți,
agende organizatoare electronice, buletine
informative (electronice).
16. Agende cu index, albume cu postere,
albume pentru aniversări, cărți de onoare, cărți
documentare, cărți ilustrate, cărți pentru dictare,
agende, agende datate, agende săptămânale,
agende de buzunar, agende de birou, agende de
planificare pentru birou, coperte pentru agende,
broșuri, broșuri tipărite, desene grafice, desene,
decorațiuni de perete din hârtie, gravuri, imagini
sub formă de desene, imagini sub formă de
picturi, imagini sub formă de fotografii imprimate,
portrete sub formă de picturi, portrete sub
formă de fotografii imprimate, portrete sub formă
de desene, portrete, tipărituri (gravuri), schițe,
decorațiuni din decupaje de hârtie, ambalaj
de cadouri, hârtie de împachetat decorativă,
pungi cu mânere, pungi de ambalat din
hârtie, pungi de hârtie, pungi de plastic pentru
ambalat și împachetat, pungi din hârtie pentru
cadouri, pungi din hârtie pentru ambalat, albume,
albume cu autografe, albume cu decupaje,
albume de autocolante, albume pentru materiale
autocolante, cărți promoționale (albume de
fotografii), albume fotografice, albume pentru
autografe, albume pentru colecții, albume pentru
diferite evenimente, albume foto mini, cărți
comemorative, caiete legate, cărți legate cu
spirală, cărți pentru semnături, cărți pop-up,
coperți de carte, fețe de masă din hârtie, afișe,
afișe publicitare, afișe din hârtie, afișe tipărite
din hârtie, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton, buletine informative, buletine (materiale
tipărite), buletine de știri (materiale tipărite), cărți
de vizită, cărți poștale și cărți poștale ilustrate,
cărți.
18. Umbrele, umbrele de ploaie, umbrele de
plajă, umbrele de soare, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat
la brâu, genți, genți de pânză, genți
multifuncționale pentru atleți, genți pentru
drumeții, genți sport de uz general, genți
sportive, genți tip sac, genți pentru sport,
genți pentru îmbrăcăminte sport, ghiozdane,
ghiozdane școlare, mini-rucsacuri, portchei,
pungi personalizate suveniruri, rucsacuri, genți
pentru sport.
25. Articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), articole termice pentru
acoperirea capului, bandane, banderole pentru
cap, baticuri de pus pe cap, bentițe
antitranspirante, căciuli pentru ciclism, căciuli
și șepci pentru ski, căciuli tip cagulă, cagule
pentru schiori, căciuli tricotate, cozorocuri, eșarfă
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tubulară, eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru
cap, fesuri, pălării, pălării de soare, pălării de
plajă, șepci (articole de îmbrăcăminte), sepci cu
cozoroc, șepci de baseball, șepci și căciuli pentru
sport, șepci sportive, articole de îmbrăcăminte
pentru ciclism, articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru triatlon, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole vestimentare pentru
bărbați, baticuri de purtat la gât, benzi pentru
încheietura mâinii, bluze, bluze de trening,
bluze de antrenament, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze și șorturi
pentru sport, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, cămăși, cămăși
cu guler fără nasturi, camasi cu maneca
lunga, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși
cu nasturi, cămăși matlasate de uz sportiv,
cămăși sport care absorb umezeala, cămăși
stil sport, colanți pentru atletism, combinezoane
de protecție, combinezoane de schi,
combinezoane, combinezoare (îmbrăcăminte),
costume de baie pentru bărbați, costume
impermeabile pentru sporturi pe apă, costume
sportive pentru jogging, echipament sportiv,
eșarfe, eșarfe pentru bărbați, eșarfe pentru gât,
eșarfe pentru gât (fulare), fular tip manșon,
fulare tubulare, fulare (eșarfe pentru gât), geci,
geci " bomber ", geci cu mâneci, geci de puf,
geci fără mâneci, hanorace, hanorace cu glugă,
hanorace sport, helănci, îmbrăcăminte pentru
automobiliști, îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte pentru sport, îmbrăcăminte pentru
surf, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, jachete,
jachete de antrenament, jachete cu două fețe,
jachete de trening, jachete din polar, jachete
din tricot, jachete impermeabile, jachete lungi,
jachete pentru bărbați, jachete pentru schi,
jachete sport, maiouri de alergare, maiouri
pentru atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri
pentru sport, maiouri sportive, mănuși, mănuși
de schi, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
pantaloni, pantaloni cargo, pantaloni de
antrenament, pantaloni de jogging, pantaloni de
schi, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurți, pantaloni pentru ciclism,
pantaloni scurți pentru sport, pantaloni scurți
pentru surfing, pantaloni scurți pentru tenis,
pantaloni sport, pantaloni sportivi, pulovere,
salopete, salopete de schi, short bărbătesc

de baie, șorturi pentru sport, pantaloni de
trening, treninguri de nailon și bumbac, treninguri
(pentru sport), tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tricouri tip polo,
veste, veste cu umplutură de puf, veste de
antrenament, veste din fleece, veste rezistente
la vânt, articole de încălțăminte pentru plajă,
sneakers, teniși, încălțăminte de sport, tricouri
imprimate.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu umbrele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, căutare de sponsorizare,
compilare de anunțuri publicitare pentru a
fi utilizate ca pagini web, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare, concepere de broșuri publicitare,
concepere de fluturași publicitari, concepere
de logouri publicitare, concepere de material
publicitar, consultanță cu privire la căutarea
de sponsori, creare de texte publicitare,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltare de planuri de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
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fonduri caritabile, editare și actualizare de
texte publicitare, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de reclame, lipirea de
afișe publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, producție de
clipuri publicitare, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin
intermediul anunțurilor publicitare pe pagini de
internet, promovare de produse și servicii prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, publicitate,
publicitate online, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicare de materiale publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate în reviste, publicitate
în cinematografe, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate de tip
pay-per-click (PPC), publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pe taxi, publicitate
prin bannere, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate televizată, servicii de cumpărare
de media, servicii de editare de publicitate,
servicii de publicitate, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata

referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la piese pentru automobile, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale.
36. Sponsorizare financiară pentru activități
sportive, colectarea de fonduri și sponsorizare,
sponsorizare financiară de activități sportive
electronice, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea strângerilor de fonduri, organizare
de finanțări pentru proiecte umanitare,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
organizare de fonduri pentru proiecte de ajutor
extern, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, prestare de servicii filantropice de
strângere de fonduri pentru protecția mediului
prin scăderea emisiilor de bioxid de carbon,
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizați, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, servicii de fonduri de
binefacere, sponsorizare, strângere de fonduri în
scopuri comemorative.
41. Furnizare de publicații electronice, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cărți, publicare
de cărți audio, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, publicare de cataloage,
publicare de cărți și reviste, publicare de jurnale,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de materiale pe suporturi de date
magnetice sau optice, publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, publicare de
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
sub formă electronică, publicare de materiale
tipărite, altele decât textele publicitare, publicare
de materiale tipărite, inclusiv în format electronic,
altele decât cele de uz publicitar, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de reviste în format electronic pe
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internet, publicare de reviste pe internet,
publicare de reviste și cărți, publicare de
texte, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de texte și imagini, inclusiv
în format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de texte sub formă de CD-
rom-uri, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare de ziare, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, publicare on-line
de cărți și reviste electronice, publicare online
de ziare electronice, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicarea de materiale
multimedia online, redactarea de scenarii,
redactare de scenarii, nu în scopuri publicitare,
scriere de scenarii, scriere și publicare de
texte, cu excepția textelor publicitare, servicii
de publicare, cu excepția tipăririi, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de redactare
de scenarii, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, activități de divertisment, sportive
și culturale, activități sportive și culturale,
cluburi de fani, furnizare de activități recreative,
fotoreportaje, educație și instruire, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, desfășurare de seminarii de instruire,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de cicluri de conferințe, organizare
de ceremonii de premiere pentru recunoașterea
actelor de curaj, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de ateliere de lucru
și seminarii pe teme de autocunoaștere,
divertisment sub formă de competiții de sporturi
electronice, organizare de competiții referitoare
la vehicule cu motor, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții sub formă de curse, organizare
de competiții educative, organizare de competiții
de atletism, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții recreative,
organizare de concursuri de atletism, organizare
de concursuri în materie de educație, organizare
de concursuri în scopuri educative, organizare
de conferințe, organizare de expoziții cu
scop instructiv, organizare de conferințe cu

scopuri educative, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, organizare
de întâlniri în scopuri recreative, organizare
de expoziții în scop educativ, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
jocuri și competiții, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminare de
instruire, organizare de seminarii, organizare de
seminarii educative, organizare de seminarii și
congrese, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de turnee sportive, organizare de
turnee de tenis, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare și
coordonare de competiții de sporturi electronice,
organizarea de competiții, organizarea de
competiții de sporturi electronice (e-sports),
organizarea de concursuri educative, prezidare
de sporturi electronice, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, organizare de evenimente de curse cu
automobile de serie, organizare de competiții
și turnee legate de curse de automobile,
furnizare de informații referitoare la cursele auto,
divertisment de tipul curselor automobilistice,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse automobilistice, furnizare de informații
referitoare la sporturile cu motor, organizare de
raliuri automobilistice, organizare de raliuri de
motociclete, editare de fotografii, editare de filme
(fotografice), editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare video, fotografie,
fotografii de tip portret, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet, montaj de
filme cinematografice, înregistrări originale,
producție de clipuri grafice cinematografice,
productie de podcasturi, producție de prezentări
audiovizuale, producție de materiale video,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, activități sportive și
de recreere, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
divertisment de tipul turneelor de tenis, educație
sportivă, furnizare de informații referitoare la
curse, organizare de competiții și turnee cu
privire la șofat, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare de
activități sportive sau competiții, organizare de
activități sportive și competiții, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de curse de mașini, organizare de curse de
biciclete, organizare de curse sportive în jurul
lumii, organizare de evenimente automobilistice,
organizare de evenimente sportive, competiții și
turnee sportive, organizare de evenimente de
curse de vehicule, organizare de evenimente
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de ciclism, organizare de evenimente sportive
în cadrul comunităților, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de biciclete,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis, organizare și coordonare de competiții
de atletism, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de curse cu motociclete,
organizarea de curse de alergări, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, organizarea de triatlonuri, pregătire
cu privire la activități sportive, producție de
evenimente sportive, antrenări pentru competiții
automobilistice, coordonare de cursuri, cursuri
avansate de conducere auto pentru conducătorii
de automobile, cursuri de conducere auto
privind siguranța rutieră, cursuri de conducere
auto, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de dezvoltare personală, instruire privind
conducerea vehiculelor, furnizare de instruire în
conducerea unui vehicul cu motor, servicii de
instruire referitoare la conducerea vehiculelor
cu patru roți, formare pentru șoferi de curse
(instruire), instruire pentru șoferi de curse,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare despre curse, furnizate prin telefon,
servicii de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment furnizate la circuite de
curse de mașini.

───────

(210) M 2021 08963
(151) 15/12/2021
(732) MANUELA PATRICIA BREZEANU,

STR. ANASTASIE PANU NR. 19,
BL. GHICA VODĂ 2A, ET.9, AP.31,
JUD. IAȘI, IAȘI, 700020, IAȘI,
ROMANIA

(540)
DOLOFAN

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, respcetiv: miere,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
produse tartinabile dulci (miere), gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
alimente pe bază de cacao, aluaturi împletite
prăjite, cozonac pandoro, cozonaci, deserturi
preparate (produse de cofetărie), deserturi

preparate (pe bază de ciocolată), deserturi pe
bază de ciocolată, dulciuri înghețate, dulciuri
înghețate pe băț, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, înghețate și dulciuri,
iepurași de ciocolată, panettone (cozonac
italian), pâine, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
brutărie, produse de brutărie fără gluten, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, prăjitură cu pâine,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie din zahăr cu
glazură de ciocolată, produse de cofetărie
dulci aromate, produse de cofetărie congelate,
specialități de patiserie, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie umplute cu
alcool, produse de cofetărie umplute cu vin,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), vafe, gofre.

───────
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(210) M 2021 08964
(151) 15/12/2021
(732) DOBROGEA GRUP S.A.,

STR. CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Matina Dimineți
pline de savoare!

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.11; 26.11.01; 26.11.12

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

clase:
5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.
30. Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agenție de import-export, publicitate,

afaceri publicitare, afaceri comerciale, servicii
oferite de o reţea de magazine alimentare şi
desfacere de produse alimentare.

───────

(210) M 2021 08965
(151) 15/12/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII,
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4 , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DOBROGEA. Bun,
dintotdeauna. Matina

Dimineți pline de savoare!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.12;
05.07.02

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

clase:
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5. Produse dietetice şi produse alimente pentru
copii şi sugari.
30. Făină, amestecuri de făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de panificaţie,
produse de patiserie şi cofetărie, biscuiţi şi
produse zaharoase, premixuri şi concentrate de
panificaţie.
35. Servicii de comerț cu produse alimentare,
servicii de agentii de import-export, publicitate,
afaceri publicitare, afaceri, servicii oferite de o
reţea de magazine alimentare şi desfacere de
produse alimentare.

───────

(210) M 2021 08967
(151) 15/12/2021
(732) ANNABELLA SRL, STR.

PRINCIPALA I, NR. 23, SAT
SURAIA, JUDETUL VRANCEA,
COMUNA SURAIA, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

Annabella Zilnic
PRODUS ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.01; 29.01.13;
24.17.02; 26.11.05; 26.01.03

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

clase:
3. Preparate cosmetice, produse de toaletă
nemedicinale pentru oameni, produse pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului şi a feţei,
săpun, săpun lichid, produse pentru baie şi
duş, produse pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, produse pentru curăţarea şi
înfrumuseţarea părului, şampoane, şampoane
uscate, balsam, măşti pentru păr, produse
pentru epilare, benzi de epilare, produse
pentru bărbierit şi pentru după bărbierit, creme,
loţiuni şi alifii de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii, creme, loţiuni si alifii pentru protecţie
solară, săpunuri, geluri pentru duş, produse
nemedicinale pentru curăţarea dinţilor, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, deodorante de
uz personal, antiperspirante, şerveţele umede
pentru uz igienic, şerveţele umede pentru
mâini, şerveţele umede pentru uz cosmetic,
şerveţele umede pentru îngrijirea bebeluşilor,
preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, detergenţi pentru rufe, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate pentru
înmuierea rufelor, produse pentru spălarea
rufelor, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe parfumuri pentru textile, preparate pentru
netezire (apretare), sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, detergenţi pentru geamuri,
detergenţi pentru pardoseli, detergenţi pentru
vas, produse de curăţire pentru faianţă şi alte
suprafeţe ceramice, produse de curăţire pentru
aparatele electrocasnice, şerveţele impregnate
cu produse de curăţire şi dezinfectante pentru
obiecte şi mobilier, lavete impregnate cu
produse de curăţire si dezinfectante pentru
obiecte si mobilier, detergenţi pentru covoare,
detergenţi antimucegai, agenţi de uscare
pentru maşini de spălat vase, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală,
preparate pentru lustruit, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), beţişoare parfumate,
esenţe eterice, substanţe dezinfectante pentru
pardoseli şi mobilier, produse dezinfectante
pentru suprafeţe şi obiecte, deodorante
si dezinfectante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru vasele de toaletă, odorizante
pentru toalete, preparate pentru albirea
articolelor de piele, conservanţi pentru articole
din piele (lustruire), ceară antiderapantă
pentru pardoseli, produse antiderapante pentru
pardoseli, uleiuri pentru curăţare, preparate
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pentru îndepărtarea vopselii, produse de
lustruire, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, săculeţi
pentru parfumarea articolelor textile, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de parfum
cu fitil, apă parfumată, soluţii de degresare
de uz casnic, creme pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii pentru
igienă personală sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru curăţarea tapetului, apă
demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, detergenţi si produse de curăţit
pentru autovehicule, produse de lustruit pentru
autovehicule, potpuriuri parfumate, odorizante
de cameră, odorizante pentru autovehicule,
parfumuri de camera, produse cosmetice
pentru animale, şampoane pentru animale
de companie, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale.
4. Aprinzătoare de foc, aprinzătoare de foc
solide, produse pentru aprins focul și anume
pastile de aprins focul, pastile sub formă de
cub pentru aprindere, așchii de lemn pentru
aprindere, suluri de hârtie pentru aprindere,
combustibil pentru aprins focul la grătar,
aprinzătoare pentru focul de grătar.
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer.
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
publicaţii, publicaţii periodice, buletine
informative, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative, ziare, carduri
tipărite, materiale tipărite, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
articole de birou, cu excepţia mobilei, plicuri,
creioane, radiere, caiete, coperţi pentru caiete
şi cărţi, benzi adezive, adezivi, benzi de lipit
pentru papetărie sau de uz casnic, acuarele,
hârtie de scris, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale de desen şi materiale pentru
artişti, pensule, instrumente de scris, materiale
didactice şi de instruire, foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru cafea,
materiale filtrante, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
folii din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, saculeţi)
din hârtie sau plastic pentru ambalat, saci de
gunoi din hârtie sau plastic, felicitări, şerveţele
din hârtie sau plastic, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, şerveţele din hârtie pentru
demachiere, protecţie de masă din hârtie, hârtie
igienică, prosoape din hârtie, hârtie de ambalat,
hârtie de copt, pungi de plastic pentru copt,

materiale de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni, bureti, ustensile si articole de uz
menajer pentru curăţat, bureţi de spălat de uz
casnic, bureţi de sârmă pentru spălat, perii,
cu excepţia pensulelor, materiale pentru perii,
articole de grădinărit, ustensile cosmetice şi
de toaletă, produse pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte şi de încălţăminte şi anume:
suporturi de uscat haine, umeraşe pentru
uscarea hainelor, role de scaun (adezive),
văcsuitoare (dispozitive de lustruire) pentru
încălţăminte (neelectrice), limbi de pantofi,
calapoade pentru pantofi (întinzătoare), sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, articole de sticlărie,
porţelan şi lut.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe de mare, moluște,
nu vii, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă,
praf de ouă, gălbenuș de oua, alginaţi pentru uz
culinar, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare, carne şi
produse din carne, peşte, nu viu, fructe de mare,
nu vii, păsări, nu vii, carne de vânat, carne
conservată, carne la conservă, carne procesată,
carne congelata, carne preparată, cărnuri sărate,
pateuri din carne, pateu de ficat, bacon, cârnați,
mezeluri, untură, ficat, piftie din carne, aspic,
burtă, gelatină, măduvă de animale alimentară,
conserve dn pește, paste din pește, înlocuitori
de carne pe bază de legume, fructe şi legume
fierte, concentrat pe bază de legume pentru gătit,
murături, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, salate cu
pește, deserturi pe bază de iaurturi, deserturi
pe bază pe fructe, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de fructe, gustări
(chips-uri) pe bază de cartofi, gustări (chips-
uri) pe bază de legume, gustări (chips-uri) pe
bază de creveţi, batoane de fructe (alimentare),
legume şi fructe instant, măsline preparate,
pastă de măsline, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
porumb dulce, procesat, fructe cu coaja
lignificată preparate, fructe cu coaja lignificată
procesate, seminţe procesate pentru consum
uman, semințe preparate pentru consum uman,
amestecuri de fructe confiate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, batoane pe bază de nuci, fructe şi
seminţe, nuci glasate, jeleuri, dulceţuri, gemuri,
marmelade, magiun, compoturi, ratatouille, duck
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confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, paste de tomate, bulion,
legume gătite, lapte condensat, lapte praf, frișcă
pentru cafea sub forma de pulbere, brânză,
brânză quark, brânză cottage, brânzeturi,
brânzeturi fermentate, creme de brânză, unt,
iaurt, sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă,
caş, smântână, zer şi alte produse lactate,
produse din lapte, fermenți din lapte de uz
culinar, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, boabe de soia, conservate,
alimentare, linte, fasole, năut, proteină vegetală
texturată formată pentru utilizare ca înlocuitor
de carne, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
falafel, agar-agar pentru scop culinar, băuturi pe
bază de acid lactic, aperitive alimentare pe bază
de soia, înlocuitori ai margarinei, înlocuitori de
brânză, înlocuitori de carne, înlocuitori de ouă,
uleiuri alimentare, uleiuri şi grăsimi comestibile,
supe şi baze de supe, supe la conservă,
supe instant, mâncăruri preparate din carne (în
care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate constând
în principal din carne, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) ouă, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri preparate
constând în principal din carne de vânat, chiftele
din pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate
pe bază de cartofi, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, surimi (pastă de pește), carne
de vită preparată, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, rulouri de varză umplute cu carne,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri gătite care
conțin în totalitate sau aproape în totalitate carne

de pui, supe miso gata preparate, supă gata
preparată, tocană cu curry semipreparată, cine
preambalate constând în principal din vânat,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de raţă, mâncăruri preparate constând
în principal din pește, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, tofu, pateuri/
turtiţe din tofu, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, produse din pește preparate,
pentru consum uman, icre de pește,preparate,
icre de pește, procesate, scoici, nu vii, raci,
nu vii, crustacee, nu vii, produse din legume
preparate, tahini, produse tartinabile pe bază
de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar
30. Cafea, ceai, cacao,și înlocuitori ai acestora,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare
ca înlocuitori de ceai, alimente semipreparate și
snack-uri, alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, alimente pe bază de ovăz pentru
consum uman, alimente preparate din cereale,
paste făinoase, spaghete, tăiței, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, crutoane,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din porumb, alune trase în ciocolată, fructe
trase in ciocolată, amestec de făină pentru
alimente, amestecuri alimentare constând în
fulgi de cereale și fructe uscate, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de uz
alimentar, anason în formă de stea, anason
(semințe), arpacaș pentru alimentație umană,
arpagic uscat, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane cu musli, batoane de
cereale, batoane de cereale bogate în proteine,
batoane de cereale și batoane energizante,
batoane de ovăz, batoane dulci cu susan,
batoane energetice pe bază de cereale, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de grâu, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale, nuci
și fructe uscate (produse de cofetărie), boabe
de fasole glasate cu zahăr (ama-natto), boabe
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de grâu integral conservate, boabe de grâu
integral gătite dinainte, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de porumb prăjite, boabe de secară integrală
măcinate, bucăți uscate de gluten de grâu
(fu, negătit), bulgur, făină de cartofi , de
uz alimentar, cereale, cereale gata preparate,
cereale pentru alimente de consum uman,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin un amestec de fructe
și fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
fructe, cereale pentru micul dejun care conțin
fibre, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun cu aromă de miere,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, cereale
pentru micul dejun, cereale preparate pentru
consum uman, cereale procesate, cereale
procesate pentru alimente de consum uman,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
legume, chipsuri de porumb cu gust de alge,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri
taco, chipsuri tortilla, chutneys (condimente),
curcumă de uz alimentar, curcumă pentru
utilizare drept condiment, curry (condiment),
curry (condimente), cuș-cuș (griș), cușcuș,
deserturi cu musli, dextroză, extras de malț
pentru alimentație, extracte de drojdie pentru
consum uman, făină, făină comestibilă, făină de
aluat, făină de aluat de china, făină de cartofi,
făină de amidon din grâu, făină de cereale,
făină de cereale prăjită, făină de copt, făină de
fasole mung, făină de grâu, făină de grâu de
uz alimentar, făină de grâu necernută, făină de
hrișcă (pentru alimente), făină de linte, făină de
mei, făină de migdale, făină de năut, făină de
nuci, făină de orez, făină de orez glutinos, făină
de orz (pentru alimente), făină de ovăz, făină
de ovăz instant, făină de ovăz pentru consum
uman, făină de porumb de uz alimentar, făină
de secară, făină de semințe de lacrima-lui-iov,
făină de soia pentru mâncare, făină de tapioca,
făină de nucă de cocos, făină de alune prăjite,
făină din amidon de orez, făină din semințe
de coix pentru alimente, făină din semințe de
leguminoase, de uz alimentar, făină din semințe
oleaginoase pentru alimente, făină gata pentru
copt, făină îmbogățită, făină de fasole , fructoză,
fructoză de uz alimentar, fulgi, fulgi de cereale
uscate, fulgi de grâu, fulgi de orez, fulgi de
orez natural, fulgi de ovăz, fulgi de orz, fulgi
de porumb, fulgi de secară, germeni de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, germeni
de grâu (alții decât cei cu rol de supliment
dietetic), ghimbir (condimente pudră), ghimbir

conservat ca mirodenie, ghimbir (mirodenii),
ginseng procesat folosit ca plantă, condiment
sau aromă, gluten din grâu uscat, gluten
preparat ca produs alimentar, grâu măcinat,
grâu mălțuit, grâu mărunțit, grâu prelucrat, griș,
griș de porumb, griș procesat, gumă de guar
pentru scopuri culinare, hamei prelucrat, hrișcă,
procesată, hrișcă prăjită, îndulcitori naturali,
maia, mălai, malț pentru alimentație, maltoză,
müsli, miso, pastă din fasole de soia, musli
constând predominant din cereale, făină de
muștar, nuci macadamia trase în ciocolată,
nuci trase în ciocolată (produse de cofetărie),
oligozaharide de uz culinar, nucșoară, orez,
orez artificial (negătit), orez condimentat, orez
decorticat, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), orez expandat,
orez fermentat cu malț (koji), orez glutinos,
orez instant, orez integral, orez măcinat pentru
consum uman, orez prăjit, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
orez preparat, orez preparat învelit în alge
marine, orez sălbatic (preparat), orez, tapiocă,
orez vermicelli, orz decojit (decorticat), orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, făină de
orz, orz măcinat, orz perlat (pregătit), orz prăjit și
malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru cafea,
orz preparat pentru consum uman, alimente
pe bază de ovăz , arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
de consum uman, ovăz și grâu presat, pesmet,
pesmet din pâine, porridge, porumb caramelizat,
porumb fript, porumb măcinat, porumb prăjit,
porumb prelucrat, porumb procesat pentru
consum uman, porumb procesat pentru floricele,
popcorn aromat, preparat din cereale (făină
alimentară), preparate alimentare pe bază de
cereale, preparat din nucă de cocos pentru
consum uman, preparate alimentare pe bază de
malț, preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin tărâțe,
preparate din muștar pentru alimente, preparate
din tărâțe pentru consum uman, preparate
pe bază de cereale, cacao pudră, produse
alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare extrudate preparate din
grâu, produse alimentare extrudate preparate
din orez, produse alimentare fabricate din orez,
produse din cereale sub formă de batoane,
produse pentru gustări conținând în principal
cereale, produse pentru gustări preparate din
amidon de porumb, produse pentru gustări
preparate din făină de cereale, produse pentru
gustări preparate din făină de soia, produse
pentru gustări preparate din făină de orez,
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produse pentru gustări preparate din făină de
porumb, produse pentru gustări preparate din
pesmet, produse pentru gustări preparate din
făină de cartofi, produse snacks preparate pe
bază de porumb, propolis de uz alimentar, pudră
de cereale, pudră de ciocolată, pudră de curry
(condimente), pudră de glucoză pentru alimente,
pudră de muștar pentru alimente, pudră de
perilla pentru alimente, quinoa prelucrată,
semințe de anason destinate utilizării ca
mirodenie, seitan (gluten de grâu uscat), semințe
de cânepă prelucrate (condimente), semințe
de cereale procesate, semințe de chimen
destinate utilizării ca mirodenie, semințe de
chimion uscate, semințe de dovleac prelucrate
(condimente), semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de mac utilizate ca
mirodenii, semințe de pin trase în zahăr, semințe
de susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare
drept condiment, snack-uri preparate din făină
de cartofi, snacks-uri crocante, snacksuri din
grâu extrudat, șofran (mirodenii), șofran utilizat
ca mirodenie, făină de soia, sorg prelucrat,
tapioca (făină de -) de uz alimentar, terci de
dovleac (hobak-juk), terci alimentar pe bază
de lapte, tărâțe de cereale, tărâțe de ovăz,
terci de fasole mung, terci de orez, terci de
ovăz, terci din făină de orez, terci instant,
terciuri de ovăz preparat pentru consum uman,
turmeric, bicarbonat de sodiu alimentar, golden
syrup (sirop auriu), șroturi pentru consum
uman, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de făină pentru
produse de cofetărie, prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, pâine, covrigei, covrigi, sticks-
uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri cu diverse
umpluturi (produse de patiserie), produse
de patiserie, produse de cofetărie, deserturi,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de crăciun, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă, amestecuri
pentru prepararea prăjiturilor, praf pentru
prepararea prăjiturilor, brioşe, foietaje, plăcintă,
colivă, ciocolată, tablete de ciocolată (dulciuri),
dulciuri (bomboane), dulciuri, marţipan, drajeuri
conținând alune, drajeuri conţinând stafide,
drajeuri conţinând migdale, drajeuri conţinând
arahide, fructe trase în ciocolată (bomboane),
batoane dulci, pastă de susan, turte de orez,
caramele (bomboane), floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul

cu microunde, jeleuri din fructe (dulciuri),
praline, popcorn, migdale cu zahăr, gustări din
porumb, drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
batoane din seminţe (produse de cofetărie), turtă
dulce, tarte, napolitane, biscuiţi, cozonac, creme
tartinabile (pe bază de ciocolată), îngheţată și
produse din îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, agenţi de legare pentru îngheţată,
halva, nuga, rulade, miniprăjituri, macarons,
budinci, jeleuri de fructe (produse de cofetărie),
cremă de zahăr ars, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), cornuleţe, rahat, zahăr, înlocuitori de
zahăr, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), vafe
belgiene, fursecuri, gumă de mestecat, miere
şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi instant,
topinguri pentru prăjituri, siropuri pentru cafea,
glazuri dulci, umpluturi pe bază de ciocolată
pentru prăjituri şi plăcintă, melasă, agenţi de
dospire, sare, condimente, capere, hârtie de
orez comestibilă, apă de flori de portocal
pentru scopuri culinare, produse apicole, de
uz alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente, șerbeturi (produse
de cofetărie), ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri,
sosuri pentru carne, sosuri pentru salată,
sosuri pentru paste, maioneză, ketchup de
roşii (sos), mirodenii, ierburi uscate pentru
asezonare, arome alimentare (altele decât
uleiurile esenţiale), gheaţă (apa îngheţată), apă
de mare pentru gătit, feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, lăptişor de matcă,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, pacheţele de primăvară, prânzuri la cutie
constând din orez cu carne, pește sau legume
adăugate, bibimbap (orez amestecat cu legume
şi carne de vită), mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, tacos, 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.
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31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ. alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, plante de aloe vera proaspete, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru
consum animal, animale pentru împerechere,
hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,
neprocesate, castane, proaspete, produse
masticabile comestibile pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de crăciun,
raci vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, lăptucă,
proaspătă, var pentru furajele animalelor,
seminţe de in pentru consum animal, făină
din seminţe de in pentru consum animal,
seminţe de in comestibile, neprocesate, aşternut
pentru animale, aşternut de turbă, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii
şi distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, flori comestibile, proaspete, ghimbir,
proaspăt, boabe de soya, proaspete, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, făină de arahide pentru animale, turtă

de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante
proaspete, plante, uscate, pentru decorare polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, turbă, naturală/gazon cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de orez, nefiind înlocuitori de lapte,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de zer, preparate pentru
fabricarea băuturilor), bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), must de bere,
cocktailuri pe bază de bere, cocteiluri fără
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alcool, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de uleiuri
esențiale, extracte din fructe fără alcool, băuturi
din fructe, fără alcool), extracte din hamei pentru
fabricarea berii, kvass (băutură nealcoolică),
siropuri pentru limonadă, limonade, must de
malț, bere din malț, musturi, nectaruri de fructe,
nealcoolice, pastile pentru băuturi gazoase,
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz și
portocale, apă minerală (care nu este pentru uz
medicinal), apă plată, apă minerală aromatizată,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, apă
potabilă distilată, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), ape cu aromă de fructe,
ape minerale și gazoase, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, băuturi cola, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu
carbohidrați, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi cu guarana, băuturi cu proteine,
băuturi cu suc de ghimbir, băuturi cu suc de
portocale, băuturi cu suc de struguri, băuturi cu
suc de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
pe bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi nealcoolice pe bază de cocos, băuturi
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi nealcoolice
pe bază de suc de ananas, băuturi pe bază
de suc de aloe, băuturi nealcoolice pe bază de

suc de mere, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi pentru sportivi,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, prafuri pentru
prepararea de băuturi, sirop de coacăze negre,
sirop de malț pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru prepararea băuturilor, smoothies
cu legume, suc concentrat de fructe, suc
concentrat de lămâi verzi, suc concentrat de
portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.
34. Chibrituri, brichete pentru fumători.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line în legătură cu produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu geluri de duș, săpunuri,
șampon de par, deodorante si antiperspirante,
loțiuni si creme de corp, creme de față,
tampoane si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru mâini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu măști pentru ten si gomaje, produse
demachiere si curățare, șervetele si dischete
demachiante, tratamente si seruri pentru ten,
uleiuri cosmetice, spuma si gel de ras,
after shave, aparate de ras clasice, accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie, tratamente îngrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
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vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătura cu plasturi, bureți de baie, tratamente
si mască de par, accesorii tuns si vopsit,
vopsea de par si oxidant, fixativ si spuma
de par, perii de par si piepteni, balsam de
par, ceară de par si gel, foarfece de tuns,
produse îngrijire barbă și mustața, lubrifianți,
geluri si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulți, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri i on-line in legătură cu
produse autobronzante, produse cu protecție
solară, produse după plaja, pastă de dinți,
produse pentru îngrijirea dinților, ață dentară,
periuțe electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe, detergent de
rufe, balsam de rufe, soluții anticalcar, soluții
curățat pete, soluții întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscătoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curățare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu produse
de curățare pentru bucătărie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, soluții suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, soluții desfundat țevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legătură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de îngrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu

baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureți
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosința, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare tip
sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare de
sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane pentru
sticle de vin, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu recipiente
pentru băuturi, de purtat la piept, paie pentru
băut, căni, toarte pentru căni, găletușe pentru
cuburi de gheață, zaharnițe, ceainice pentru
ceai, oale, platouri, poșuri pentru cremele folosite
pentru decorare, uleiuri și grăsimi tehnice,
vaseline, lumânări, becuri, brichete, cărbune
fosil, articole de grădină, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
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articole pentru gimnastică, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legătură cu alimente
pentru copii, produse alimentare, mâncăruri gata
preparate, condimente și sosuri, produse de
patiserie, hrana și accesoriile pentru animale,
cafea, cacao, ceai, zahăr, orez, carne și produse
din carne, conserve din carne, extracte din
carne, produse congelate, înghețată, mâncăruri
congelate gata preparate, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
produse lactate, brânzeturi, înlocuitori de lapte,
ouă, gemuri, dulcețuri, fructe conservate,
legume conservate, legume uscate, sucuri de
gătit, compoturi, făină și produse cerealiere,
miere și produse apicole, semințe preparate,
paste făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non
alcoolice, băuturi dulci, băuturi răcoritoare,
sucuri din fructe, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură
cu uleiurile alimentare, alimentele dietetice,
alimente înlocuitori de carne, alimente bio, sucuri
din legume, ape minerale, fructe proaspete
și legume, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, supermarket-
uri, hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line
în legătură cu băuturile alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri si on-line in legătură
cu produse agricole, horticole și silvicole,
animale vii, alimente și accesorii pentru
animale domestice, hrană și accesorii pentru
animale de companie, accesorii pentru fumători,
produse din tutun, stimulente legale, servicii
de vânzare de produse cu logo imprimat
si anume pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din hârtie și carton, sacoșe din
material textil, pungi și articole pentru ambalat
și depozitat din material plastic, umbrele,
brelocuri, brichete, suporturi pentru pahare din
hârtie și material plastic, căni și pahare din
hârtie, sticlă și material plastic, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, toate acestea ca
element publicitar-decorativ, publicitate, servicii
de promovare, organizarea de târguri și
expoziții în scop comercial și/sau publicitar,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, distribuire
de materiale publicitare şi promoţionale, servicii
de prezentare de produse, marketing direct,

date referitoare la afaceri, marketing, distribuire
de eșantioane, organizarea și gestionarea
programelor promoționale și motivaționale,
stocarea și recuperarea de informații în domeniul
vânzării cu amănuntul și cu ridicata, aranjarea
produselor și aranjarea produselor pe raft,
controlul stocului de produse destinate vânzării,
controlul stocurilor cu ajutorul bazelor de date,
servicii de inventariere a stocurilor, creare de
ambalaje comerciale (publicitate și promovare),
servicii de administrare a afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, consultanță în domeniul
administrării, inclusiv în domeniul soluțiilor
privind francizele.

───────

(210) M 2021 08968
(151) 15/12/2021
(732) YANIDA COM SRL, BD.

ECATERINA TEODOROIU, NR.
214, JUDETUL GORJ, TARGU JIU,
210107, GORJ, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)
DEPOZITUL MAX

YANIDA COM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți, servicii de vânzare cu ridicata în
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legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție.
42. Servicii de consultanță în materie de
decorațiuni interioare, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, consultanță privind
alegerea materialelor pentru tapițarea
mobilierului (decorațiuni interioare), servicii de
amenajări pentru magazine, amenajări interioare
pentru clădiri, proiectare piese de mobilier,
efectuarea de planuri pentru construcții ,
consultanță profesională privind amenajarea de
interior, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
exterior, servicii de proiectare tehnică de aparate
și instalații sanitare, servicii de design mobilier,
amenajări interioare comerciale.

───────

(210) M 2021 08969
(151) 15/12/2021
(732) UDREA SILVIU-GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
ARBITER

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

9. Aplicație software pentru servicii de
rețele sociale prin internet nedescărcabile,
monitoare comerciale, software informatic de
uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software de control
pentru iluminat destinat utilizării în locații
comerciale și industriale, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
sisteme de rezervare, software de calculatoare
pentru comerț electronic, aplicații software
pentru dispozitive fără fir descărcabile, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru dispozitive electronice digitale portabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software pentru efectuarea de
tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
de tipul business intelligence descărcabile,
aplicație software pentru servicii de cloud
computing, descărcabilă, software de comerț
electronic și de plăți electronice, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale
prin internet descărcabile, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
pentru aplicații de calculator destinat utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea reală.
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35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sanatatea oamenilor si a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare si agricole
destinate oamenilor si animalelor, a materialelor
de constructii si a decoratiunilor, a produselor
de incaltaminte si imbracaminte destinate
oamenilor si animalelor, a produselor de
papetarie, tipografie si a materialelor scrise
pe suport de hartie (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și
să le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, asistență în materie de management
pentru promovarea afacerilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale referitoare la industria agricolă,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, furnizare de informații comerciale pe

internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, furnizare de
informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, managementul
proiectelor de afaceri, elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terți), servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și
de comercializare pentru terți, consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele
de vânzare, informații despre metode de
vânzare, informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, obținere
de contracte pentru achiziția și vânzarea de
produse și servicii, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
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asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comerciale,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date.

───────


