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Cereri Mărci publicate în 23/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07694 16/11/2021 ALEXA TINEI MARKET S.R.L. cleario

2 M 2021 08129 16/11/2021 SC ROM ENERGY
ARMSTRONG SRL

ROM ENERGY ARMSTRONG
1994

3 M 2021 08167 16/11/2021 MARIANA PREDA CRISTINA TURCU PREDA

4 M 2021 08202 16/11/2021 ZENEEA TWIN RESTAURANT CONACUL
ZENEEA

5 M 2021 08219 16/11/2021 S.C TRODAT SRL IMPRINTO

6 M 2021 08220 16/11/2021 DUTY SECURITY SISTEM SRL DUTY SECURITY SISTEM

7 M 2021 08221 16/11/2021 MANUELA TILEAGĂ PRIMO GAMES JACKPOT 777

8 M 2021 08222 16/11/2021 PROTECT KRONOS IMPEX
SRL

BURLESQUE EVENTS

9 M 2021 08223 16/11/2021 SC DOMUS LIGHT DECOR SRL Lunus trăiește în lumină bună!

10 M 2021 08224 16/11/2021 MAIDAN EVENTS SRL Bucate de Moșie

11 M 2021 08225 16/11/2021 CREDIMATIC NETWORK SRL qoobiss

12 M 2021 08226 16/11/2021 ELYK CREATION SRL ElyK CREATION

13 M 2021 08227 16/11/2021 CENTRU BODY POSITIVE SRL Body Positive Bp

14 M 2021 08228 16/11/2021 PZS INVEST SRL POKKO

15 M 2021 08233 16/11/2021 ARTOIL SRL ArtEnergy

16 M 2021 08234 16/11/2021 IONEL OPREA MIȘCAREA NAȚIONALĂ
PENTRU UNITATEA TUTUROR
ROMÂNILOR

17 M 2021 08235 16/11/2021 RADU-DĂNUȚ CIUCĂ RADU SENSEY KEMPO
ACADEMY

18 M 2021 08236 16/11/2021 PANOCUBE S.R.L ROOTS VILLAS

19 M 2021 08237 16/11/2021 GABRIELA ŞARPE
BOGDAN UNGUREANU

Chloé cofetarie

20 M 2021 08238 16/11/2021 WOLF BROTHERS CINEMA
SRL

STRIPED SINS

21 M 2021 08240 16/11/2021 ZEVS OFFICIAL SRL ZEVS

22 M 2021 08241 16/11/2021 YOUTH ESSENTIALS SRL Youth Essentials

23 M 2021 08242 16/11/2021 TRUSTHEAD SERVICES SRL românEȘTI Cu români. Despre
români

24 M 2021 08243 16/11/2021 TRUSTHEAD SERVICES SRL Lesna Creatori de bucurie
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 08244 16/11/2021 MARIA -DANIELA BANU NOI MUNCIM.RO. PE

MUNCIM.RO E SIMPLU

26 M 2021 08245 16/11/2021 EX MAG SHOP SRL PS Personal Style

27 M 2021 08246 16/11/2021 VLAD-ANDREI HAICAN SE Cadastru Valcea

28 M 2021 08247 16/11/2021 S.C. SMART TOTAL VENDING
SRL

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL VENDING

29 M 2021 08248 16/11/2021 ADP, INC ADP EVALTA

30 M 2021 08249 16/11/2021 LION COMMUNICATION
SERVICES S.A.

est.now

31 M 2021 08250 16/11/2021 LION COMMUNICATION
SERVICES SA

established.now

32 M 2021 08251 16/11/2021 MIRCEA- BOGDAN
TĂNĂSESCU

Berăria La 100 de Beri

33 M 2021 08252 16/11/2021 ANTENA 3 S.A. RO ROMÂNIA inteligentă

34 M 2021 08253 16/11/2021 DOCTOR NUTRITIE S.R.L Doctor Nutritie

35 M 2021 08254 16/11/2021 MIRCEA - BOGDAN
TĂNĂSESCU

LA 100 DE BERI

36 M 2021 08255 16/11/2021 CASIANA DUSA
MIHAI ARON

Winvesting World
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(210) M 2021 07694
(151) 16/11/2021
(732) ALEXA TINEI MARKET S.R.L.,

STR. DOCTOR GHEORGHE
IACOMI NR. 5, BLOC H13,
PARTER, AP. 2, NEAMȚ, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

cleario

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7682, 645 C, C), verde (Pantone 4174
C), gri (Pantone 2204 C, 2107 C), mov
(Pantone 7444 C, 2094 C, 7676 C)

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri

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

de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, safrol, pânză abrazivă, glaspapir, lemn
parfumat, apă parfumată, soluţii de degresare,
şampoane, şampoane pentru animale de
companie (preparate nemedicinale pentru
îngrijire), şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), pietre pentru ras
(astringenţi), săpun pentru ras, preparate pentru
ras, preparate pentru strălucire (lustruit), cremă
pentru pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de
ghete, carbid siliconic (abraziv), creme de albit
pielea, creme pentru albirea pielii, pietre pentru
netezire, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), săpun, săpun pentru strălucirea
textilelor, săpun pentru perspiraţia piciorului,
sodă caustică, soluţii pentru îndepartarea
petelor, glazură de amidon pentru rufe, amidon
pentru rufe, amidon pentru spălat rufele,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă,
benzi pentru albirea dinţilor, terpene (uleiuri
esenţiale), serveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, serveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, apă de toaletă, preparate
de toaletă, piatră tripoli pentru lustruire,
terebentină pentru degresare, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii vaginale
pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant, preparate pentru îndepărtarea
vernisului, produse de toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
curățare și odorizante, detergenţi, detergent de
rufe, detergent de vase, detergent de curăţat
baia, detergent de curăţat bucătăria, detergent
pentru aragaz, detergent pentru geamuri,
detergent pentru pardoseli, înălbitor, preparate
pentru spălare, preparate pentru îndepartarea
petelor, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
produs pentru îndepărtarea petelor, soluții de
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curățare pentru îndepărtarea petelor, produse
pentru îndepărtarea petelor provocate de
animalele de companie, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, pielea prelucrată (creme
pentru -), creme pentru articole din piele,
preparate de curățare pentru piele, produse
pentru lustruirea articolelor din piele, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele,
odorizante de casă, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
deodorante și antiperspirante, lapte demachiant,
preparate pentru igiena orală, șervețele
parfumate, șervețele pentru față, șervețele
umede, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, bețișoare de bumbac pentru
uz cosmetic, bețișoare universale cu vată de
uz personal, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, dischete demachiante din
vată, lavete impregnate cu preparate pentru
lustruire, destinate curățeniei, lavete impregnate
cu detergent pentru curățarea obiectivelor
fotografic, săpunuri și geluri, săpunuri, săpun
lichid, săpun praf, săpun industrial, săpun
detergent, preparate și tratamente pentru păr,
șampon, șampon solid, șampon pentru bebeluși,
șampon spumă pentru bebeluși, balsamuri de
păr (balsamuri-șampon), rezerve de șampon
pentru dozatoare, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, unt de corp,
unt de mâini și de corp, creme, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, cremă
de noapte, cremă de microdermoabraziune,
cremă gel matifiantă, cremă hidratantă după
bărbierit, albirea pielii (cremă pentru -), cremă
cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică pentru
piele, balsamuri (nemedicinale), balsam pentru
cuticule, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri de buze, balsamuri pentru
unghii, balsam de buze (nemedicamentos),
balsam pentru buze (nemedicinal), lac de bază
pentru unghii, strat superior pentru lac de
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, creioane
corectoare pentru lacul de unghii.
5. Bumbac absorbant, vată absorbantă,
suplimente dietetice pe bază de acai
pudră, acaricide, peparate pentru tratarea
acneei de uz medical, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, preparate
pentru purificarea aerului, preparate pentru
odorizarea aerului, suplimente dietetice pe
bază de albumină, alcool pentru scopuri

farmaceutice, algicide, suplimente dietetice
pe bază de alginat, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, lapte de migdale pentru
scopuri farmaceutice, preparate din aloe
vera pentru scopuri farmaceutice, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru
scopuri veterinare, analgezice, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, pilule antioxidante,
preparate antiparazitare, zgărzi antiparazitare
pentru animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, preparate
de baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, calomel (fungicid),
ulei de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale,
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, capsule pentru medicamente,
carbolineum (antiparazitar), suplimente dietetice
pe bază de caseină, ulei de ricin pentru
scopuri medicale, creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent pentru
insecte, cărbune pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate chimice pentru tratarea mucegaiului,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri veterinare,
reactivi chimici pentru scopuri medicale
sau veterinare, preparate chimico-farmaceutice,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
preparate pentru degerături, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colodiu pentru scopuri farmaceutice, colir,
comprese, soluţii pentru lentilele de contact,
soluţii pentru utilizare cu lentilele de contact,
preparate pentru curăţarea lentilelor de
contact, spray-uri de răcire pentru scopuri
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medicale, inele pentru bătăturile picioarelor,
remedii pentru bătături, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
deodorante, altele decât cele pentru uz uman
sau veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
fibre dietetice, suplimente dietetice pentru
animale, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucalipt pentru scopuri farmaceutice, extracte
de hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice, făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare, adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, alimente uscate prin
îngheţare adaptate pentru scopuri medicale,
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale, carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide,
gumă-gutta pentru scopuri medicale, tifon

pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gumă pentru scopuri
medicale, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, erbicide, preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
compoziţii pentru sugari, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază de
tămâie, şampoane insecticid pentru animale,
soluţii veterinare insecticide pentru spălat,
insecticide, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
iod pentru scopuri farmaceutice, iodoform,
muşchi irlandez pentru scopuri medicale,
făină lactată pentru bebeluşi, preparate pentru
exterminarea larvelor, laxative, lecitină pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice pe bază
de lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal, sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă
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de roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
fermenţi lactici pentru scopuri farmaceutice,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice,
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de apă
minerală, suplimente alimentare pe bază de
minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar, cataplasme cu muştar, scutece pentru
incontinenţă, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, capsule din dendrimer
pe bază de polimeri pentru farmaceutice,
saltele de înfășat, de unică folosință, pentru
bebeluși, preparate chimice pentru tratarea
bolilor care afectează cerealele, scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
cannabis pentru scopuri medicale, marijuana
pentru scopuri medicale, brăţări impregnate cu
repelenţi pentru insecte, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
suplimente nutritive, substanţe nutritive pentru
microorganisme, ulei de terebentină pentru
scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru opoterapie,
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar, hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice,
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,

lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, chinină pentru
scopuri medicale, chinchină pentru scopuri
medicale / chinină pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale, hârtie
indicatoare pentru scopuri veterinare, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, repelenţi pentru câini, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptişor de
matcă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de lăptişor de matcă,
cauciuc pentru uz stomatologic, săruri pentru
băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari, lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare, tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare, şerveţele
sanitare, salcie pentru scopuri medicale, apă
de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
farmaceutic, preparate de sterilizare, steroizi,
beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe
de sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, extracte de tutun (insecticide),
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge, antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate
veterinare, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
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pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tavițele
litierei, dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, șervețele antiseptice impregnate,
șervețele impregnate cu medicamente,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
șervețele umede impregnate cu loțiuni
farmaceutice, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bețișoare cu vată pentru uz medical,
vată sub formă de bețișoare de uz medical,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptici, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante, tampoane
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, șampon medicinal,
șampon medicinal pentru păr.
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau
de uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau
de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitaţii
(papetărie), acuarele, culori acrilice (picturi),
table aritmetice, tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde, bile
pentru pixuri cu bilă, bancnote, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, bavete, cu mâneci
scurte, din hârtie, şine de legare (legătul
cărţilor), table de scris, sugative, schiţe, planuri,
materiale de legătorie, aparate şi maşini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri, cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
clipsuri de birou, capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor, pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie, cordoane
de legătorie, pastă corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi

(papetărie), învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate
sau nu, blocuri de desen, ace pentru panou
de plută / piuneze, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, benzi elastice
pentru birou, şabloane de broderie (modele),
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare pentru utilizare
la birou, steguleţe din hârtie, învelitori pentru
ghivecele de flori din hârtie, învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, fluturaşi publicitari,
mape pentru hârtii, dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic, paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, suporturi pentru ştampile (sigilii),
suporturi pentru carnetele de cecuri, trafaleţi, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, tuşuri
de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tuşiere, panglici de cerneală, suporturi de
călimară, călimări, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea
pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
pastă de modelaj, umezitoare (rechizite de
birou), umezitoare pentru suprafeţele gumate
(rechizite de birou), clipsuri pentru bani,
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artişti),
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, peniţe,
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peniţe din aur, agende, aparate de numerotare,
numere (caractere), ştampile de obliterare,
perforatoare de birou, rechizite de birou, cu
excepţia mobilei, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură din
hârtie sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, cutii de acuarele utilizate
în şcoală, tăvi de pictură, pensule pentru pictură,
pensule pentru pictori, şevalete pentru pictori,
tablouri (picturi), cu sau fără ramă, palete
pentru pictori, broşuri, pantografe (instrumente
de desen), hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, hârtie pentru radiografii, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, mărunţitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, cuţite pentru
hârtie (deschizători de scrisori), filtre din
hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, pungi de hârtie pentru utilizare
în sterilizarea instrumentelor medicale, maşini
de tăiat hârtia (rechizite de birou), șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
ecusoane cu nume (articole de birou), panglici
cu coduri de bare, sclipici pentru papetărie,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
agrafe pentru hârtie, hârtii pentru pictură şi
caligrafie, prespapieruri, papier mâché (pastă
de hârtie), hârtie pergament, suporturi pentru
paşapoarte, culori pastel (creioane), clipsuri
pentru stilouri, penare, cutii pentru stilouri,
materiale pentru ştergerea stiloului, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice, mine
de creion, suporturi pentru creioane, creioane
mecanice, ascuţitori de creioane, electrice sau
neelectrice, creioane, suporturi pentru stilouri,
stilouri (rechizite de birou), publicaţii periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie
sau carton, suporturi pentru farfurie din hârtie,
folie din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de

tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie,
cărţi de cântece, bobine pentru panglicile de
cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, litere din oţel, stilouri din oţel, cutii de
matriţe, plăci de matriţe, şabloane (papetărie),
matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle t (teuri)
pentru desen, garnituri de masă din hârtie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă, hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere),
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat, hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăbliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, şerveţele, produse din hârtie de
unică folosință, șervețele din hârtie, hârtie pentru
șervețele, șervețele de hârtie, șervețele din
hârtie pentru față, șervetele de masă din hârtie,
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șervețele de toaletă din hârtie, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, șervețele de buzunar din
hârtie, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele de hârtie de pus sub ceşti, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
ustensile de corectare și ștergere, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, hârtie
și carton, saci de gunoi, saci pentru coșul de
gunoi, pungi și saci de hârtie, hârtie pentru pungi
și saci, saci din hârtie pentru coșul de gunoi,
saci din plastic pentru coșurile de gunoi, saci
din plastic pentru coșul de gunoi, saci de gunoi
din plastic (pentru uz casnic), saci de gunoi din
vinil de uz casnic, saci de gunoi din hârtie sau
din material plastic, căptușeli pentru cutii pentru
pisici, sub formă de saci de plastic, saci de
plastic pentru tăvi ale litierelor pentru animale de
casă, saci de plastic pentru cutii folosite ca litiere
pentru animale domestice, saci de hârtie pentru
cutii folosite ca litiere pentru animale domestice,
saci de plastic pentru tăvi folosite ca litiere
pentru animale domestice, echipament pentru
arte, meșteșuguri și de modelare, dischete
demachiante din hârtie, coșuri de birou pentru
accesorii de birou, hârtie igienică de toaletă,
hârtie igienică pentru toaletă, role de hârtie
igienică, hârtie igienică sub formă de rolă.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit,
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine), bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi,
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,

tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri, cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat, piei
de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de
rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe
de curăţare, pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii, capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
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de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi, găleţi de
gunoi, pubele, lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie, învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente),
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă,
răcitoare (frapiere), frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior, bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri,
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,

ulcioare, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăni cu dinţi rari pentru păr, măsuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie, tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor, mănuşi
de bucătărie, mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum, atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte / tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice, lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare, solniţe tip vas, bureţi abrazivi
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pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă,
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere,
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site / strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor, stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe / căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai, infuzoare
în formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii de
toaletă, truse de voiaj, genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână

pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lavete de spălat vase, articole
de grădinărit, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, articole pentru
animale, materiale pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, mănuși de menaj,
mănuși de lustruit, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși de curățenie din
țesături, mănuși abrazive pentru curățat legume,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
pentru curățare sau pentru menaj, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac
de uz casnic, mănuși pentru grătar, mănuși
de bucătărie, mănuși pentru cuptor, mânere
de mătură, nemetalice, aparate de măturat
magnetice, mături mecanice, mături dure, mături
pentru curățenie, mopuri pivotante, capete de
mop, găleți pentru mop, perii cu mop, storcătoare
de găleată pentru mop, găleți, găleți cu storcător
pentru mop, găleți prevăzute cu storcător pentru
mop, mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
găleți pliabile, găleți de plastic, găleți pentru
clătire, găleți pentru baie, găleți de uz industrial,
găleți prevăzute cu role, găleți de uz domestic,
fărașe, fărașe pentru firimituri, coșuri de flori,
coșuri pentru plante, coșuri de hârtii, coșuri
pentru hârtii, coșuri pentru gunoi, coșuri cu
pedale, coșuri pentru gunoiul menajer, coșuri
pentru scutece murdare, coșuri pentru deșeuri
de hârtie, coșuri nemetalice de reciclare de
menaj, coșuri de gunoi de uz menajer, coșuri
de gunoi cu pedală (cutii pentru gunoi), coșuri
pentru pâine, coșuri de rufe, coșuri pentru
prosoape, pâine (coșulețe de -), coșuri de uz
casnic, coșuri de gunoi metalice, coșuri pentru
gătit cu aburi, coșuri împletite de uz casnic,
coșuri de gunoi din metal, coșuri de picnic cu
accesorii, coșuri pentru prăjit cartofi pai, coșuri
din sârmă (ustensile de bucătărie), coșuri de
bambus de uz casnic, coșuri de pâine de uz
casnic, coșuri de rufe de uz casnic, coșuri
din metal comun pentru uz casnic, coșuri din
metal comun de uz domestic, coșuri de sortat
rufe, de uz casnic, coșuri de gunoi din plastic
(cutii pentru gunoi), recipiente pentru cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, cutii adaptate pentru
ustensile cosmetice, ștergătoare (perii), perii
cosmetice, perii de baie, perii pentru șemineuri,
perii pentru încălțăminte, perii pentru biberoane,
perii pentru curățat, perii pentru pantofi, perii
pentru haine, perii pentru șamponare, perii
pentru rimel, perii pentru sticle, perii de curățare,
perii pentru țevi, ustensile de curățenie pentru
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toaletă și baie, bureți de toaletă, bureți de
baie, bureți, bureți metalici, bureți abrazivi,
bureți din sârmă, bureți de menaj, suporturi
pentru bureți, bureți pentru curățare, bureți
pentru frecare, bureți pentru bucătărie, bureți
pentru vase, curățat (bureți pentru -), bureți
metalici pentru curățat, bureți abrazivi pentru
bucătărie, bureți de mare naturali, bureți artificiali
pentru uz casnic, bureți de sârmă pentru
cratițe, bureți pentru curățarea instrumentelor
medicale, bureți pentru raclete de geam, bureți
de curățat de uz casnic, bureți abrazivi pentru
utilizare în bucătărie (curățare), bureți abrazivi de
bucătărie sau de uz casnic, accesorii de baie,
respectiv bare pentru prosoape, bare pentru
prosop, nu din metal prețios, bazine (recipiente),
boluri, boluri pentru bărbierit, borcane pentru
bile demachiante din bumbac, cădițe pentru
bebeluși, cădițe portabile pentru nou născuți,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele,
capace pentru cutii de șervețele, castroane, căzi,
căzi de baie pentru bebeluși, căzi de baie pliante
pentru bebeluși, căzi de plastic pentru copii,
chiuvete, coșuri pentru prosoape, cutii metalice
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru păstrarea dinților artificiali, cuve pentru
clătit, dispensere de șervețele pentru față,
dispozitive pentru săpun lichid, distribuitoare de
bile demachiante din bumbac, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
prosoape de hârtie, distribuitoare de prosoape
de mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
role de hârtie igienică, distribuitoare pentru
cosmetice, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate), distribuitoare pentru
săpun lichid (pentru uz casnic), dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
dozatoare pentru creme de îngrijire a pielii,
dozatoare pentru șampon, etajere pentru cadă
din material plastic, farfurioare pentru bărbierit,
distribuitoare de hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, inele pentru prosoape,
inele pentru prosoape (accesorii de baie),
inele pentru prosop (din metal prețios), inele
pentru prosop, nu din metal prețios, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, lavoare
(lighene, nu părți ale instalațiilor sanitare),
lavoare pentru baie (chiuvete), pulverizatoare de
parfum (atomizatoare), rafturi pentru cosmetice,
rafturi pentru geluri de duș, rafturi pentru
preparate de curățare a corpului, rafturi pentru
prosoape, rafturi pentru șampon, rafturi pentru
săpun de mâini, recipiente pentru bărbierit,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun, suporturi pentru săpun,
savoniere, suporturi de pahare pentru baie,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi

pentru bureți demachianți, suporturi pentru căzi
de baie portabile pentru bebeluși, suporturi
pentru cosmetice, suporturi pentru gel de duș,
suporturi pentru hârtia de toaletă, suporturi
pentru pămătufuri de bărbierit, suporturi pentru
perii de toaletă, suporturi pentru perii pentru
closet, suporturi pentru periile de WC, suporturi
pentru prosoape, suporturi pentru role de
hârtie igienică, suporturi pentru șampoane,
suporturi pentru săpun de mâini, suporturi
pentru săpun lichid, suporturi pentru săpunuri,
suporturi verticale pentru hârtie igienică, vase din
ceramică.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
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pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, furnizarea de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de

vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, producerea de programe
de teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2021 08129
(151) 16/11/2021
(732) SC ROM ENERGY ARMSTRONG

SRL, STR. BARAJUL ARGEŞ
NR. 41, LOT 1 B, PARTER, AP.
3C, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ROM ENERGY
ARMSTRONG 1994
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
galben, verde, albastru

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
35. Servicii de comerţ cu garnituri de etanşare,
servicii de comerţ cu ridicata al altor maşini şi
echipamente (echipamente industriale).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, extracții miniere, forare pentru
petrol și gaze, servicii de asistență tehnică la
alegerea echipamentelor, la montaj, la punerea
în funcțiune și pe perioada de garanție și
post garanție, servicii de punere în funcțiune și
reparații a echipamentelor utilizate în industrie și
alte ramuri de activitate, instalarea, întreținerea
și reparația mașinilor, informații legate de
reparații.
40. Producţia de garnituri de etanşare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului, activități de inginerie
și consultanță tehnică legate de mașini și
echipamente, consultanță tehnologică.

───────

(210) M 2021 08167
(151) 16/11/2021
(732) MARIANA PREDA, SAT

MARACINENI, NR. 59, JUD.
ARGES, COMUNA MARACINENI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
CRISTINA TURCU PREDA

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

41. Servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți.

───────

(210) M 2021 08202
(151) 16/11/2021
(732) ZENEEA TWIN, STR. BODOC,

NR. 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RESTAURANT
CONACUL ZENEEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 07.01.01; 04.05.21; 26.01.02

(591) Culori revendicate:Crem, Maro, Rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
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evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de baluri(divertisment),
organizarea de baluri(divertisment), organizarea
de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente

și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.

───────

(210) M 2021 08219
(151) 16/11/2021
(732) S.C TRODAT SRL, STR. RADU

CALOMFIRESCU NR. 6, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

IMPRINTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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2. Coloranţi pentru utilizare în tipografie şi artă.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale.
16. Imprimate personalizate (tipărituri),
fotografie (tipărituri).
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
tip tricouri, bluze de orice fel, rame, produse din
lemn, căni, rame, pixuri, cupe şi medalii, produse
din sticlă, din lemn, piatră naturală, brelocuri,
pluşuri, cărţi de vizită (cu excepția transportului
lor), permițând consumatorilor să le valorifice şi
să ale cumpere comod.
40. Servicii de imprimare personalizată, servicii
de tipografie.
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

───────

(210) M 2021 08220
(151) 16/11/2021
(732) DUTY SECURITY SISTEM SRL,

STRADA SARMISEGETUZA NR. 2,
BL.40, SC. A, AP.4, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DUTY SECURITY SISTEM

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de pază pentru infrastructuri prin sisteme de
monitorizare la distanță.

───────

(210) M 2021 08221
(151) 16/11/2021
(732) MANUELA TILEAGĂ, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 1G,
JUD. SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PRIMO GAMES JACKPOT 777
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 26.04.05; 26.05.04;
21.01.25

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roșu, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2021 08222
(151) 16/11/2021
(732) PROTECT KRONOS IMPEX SRL,

ȘOS BANATULUI NR. 81, JUD.
ILFOV, CHITILA, 789561, ILFOV,
ROMANIA

(540)
BURLESQUE EVENTS

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 08223
(151) 16/11/2021
(732) SC DOMUS LIGHT DECOR SRL,

STR. CUZA VODĂ NR. 29, JUD.
ALBA, TEIUȘ, 515900, ALBA,
ROMANIA

(540)

Lunus trăiește în lumină bună!

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 13.01.17

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

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare.

───────

(210) M 2021 08224
(151) 16/11/2021
(732) MAIDAN EVENTS SRL, SAT

OSTRATU, STR. HIPODROMULUI
NR. 27, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Bucate de Moșie
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 07.01.08; 07.01.24; 01.03.01;
01.15.11

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────
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(210) M 2021 08225
(151) 16/11/2021
(732) CREDIMATIC NETWORK SRL, B-

DUL. PIPERA, NR. 1/I, BL. ADMIN,
ET 3, INTRAREA A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
qoobiss

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

42. Servicii IT, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 08226
(151) 16/11/2021
(732) ELYK CREATION SRL, STR.

CARPAȚI NR. 3-5, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ElyK CREATION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, accesorii pentru ceasuri, respectiv: ace
de ceasornic, mecanisme de ceasuri, cadrane
(ceasornicărie), cadrane solare, curele pentru
ceasurile de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de
ceas, arcuri de ceas, sticle de ceas/geamuri de
ceas, pandantive pentru lanțuri de ceas, huse
pentru ceasuri de mână, etuiuri adaptate pentru
păstrarea ceasurilor, brățări metalice pentru
ceasuri, catarame pentru curele de ceas, brățări
de ceas, casete de prezentare pentru ceasuri,

curele de ceas din piele, curele de încheietură
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,
curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație de
piele, curele de ceas din metal, piele sau plastic.
16. Huse de piele pentru agende, penare din
piele, jurnale legate în piele, coperte din piele
pentru cărți, penare, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
18. Portchei din piele, portchei din imitații
de piele, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, umbrele și
parasolare, bagaje, pungi, portofele și alte
articole destinate transportului și căratului
precum rucsacuri, genți, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poșete, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, ranițe, sacoșe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj si valize,
casete din piele sau din piele artificială, cutii din
piele, cutii din imitații de piele, cutii din piele
pentru pălării, piele sau imitație de piele, curele
din piele, portofele din piele, tocuri din piele, piele
brută sau semiprelucrată, port-carduri de piele,
moleschin (imitație de piele), curele de umăr din
piele, genți, ghiozdane, borsete, dosare pentru
conferințe, mape pentru documente, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți cu
rotile, geamantane, genți, geamantane cu rotile,
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu umbrele și parasolare, bastoane,
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bagaje, pungi, genți, rucsacuri, portofele şi alte
accesorii, piele si imitatie de piele, blanuri si
piei si produse rezultate din acestea, articole
de șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu casete pentru bijuterii
și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, casete de prezentare
pentru ceasuri, curele pentru ceasuri de mână,
curele de ceas, cutii pentru ceasuri, brelocuri din
piele, brelocuri din imitație de piele, cutii din piele
pentru bijuterii, lanțuri pentru chei din imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu huse de piele pentru
agende, penare din piele, articole de papetarie,
jurnale legate în piele, coperte din piele pentru
cărți.

───────

(210) M 2021 08227
(151) 16/11/2021
(732) CENTRU BODY POSITIVE SRL,

STR. STRANDULUI NR. 2C, JUD.
ALBA, CUGIR, ALBA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Body Positive Bp

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.05; 27.05.01; 26.01.04;
26.01.16; 26.01.18; 26.11.03; 26.11.05;
26.11.08; 26.11.09; 26.11.12; 25.01.05

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

clase:

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de tratament cosmetic, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

(210) M 2021 08228
(151) 16/11/2021
(732) PZS INVEST SRL, STR. LUNGA,

NR. 1, JUDETUL BRASOV,
GHIMBAV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
POKKO

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

9. Căști stereo, căști audio, căști in-ear, căști
fără fir, căști pentru muzică, căști pentru
telefoane, huse pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, adaptoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, huse pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
suporturi pentru telefoane mobile, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cabluri usb pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente.
10. Aparate de masaj acționate electric, aparate
electrice pentru masaje de înfrumusețate,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice de masaj pentru uz casnic,
tuburi bucale de uz medical, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi,
irigatoare de uz medical, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic.
11. Umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare (pentru uz domestic).
12. Trotinete (vehicule), vehicule electrice,
scutere electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric.
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21. Capete pentru periuţele de dinţi electrice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice.
28. Jocuri, jucării, puzzle-uri.

───────

(210) M 2021 08233
(151) 16/11/2021
(732) ARTOIL SRL, STR. GRIGORE

T. POPA, NR. 81, ETAJUL 3, AP.
5, JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300291, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ArtEnergy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

4. Energie electrică, combustibili și materiale
pentru iluminat
35. Achiziții de contracte de furnizare de energie
pentru terți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili.
39. Distribuție prin conducte și cabluri, transport,
distribuire de energie pentru încălzirea și
răcirea clădirilor, distribuire de electricitate
în locuințe, distribuție de electricitate prin
intermediul cablurilor, distribuție de electricitate
prin intermediul firelor, distribuție de energie
electrică, distribuția de electricitate, furnizare
de gaz (distribuție), furnizare energiei
electrice (distribuție), organizarea distribuirii de
combustibili, livrare de combustibil, furnizare
și distribuție de energie electrică, servicii de
distribuție de gaze, servicii de distribuție de
carburant, servicii de distribuție de petrol.
40. Producerea energiei, generare de
electricitate, generare de electricitate din
energie geotermală, generarea de electricitate
din energia valurilor, generarea electricității

din energie solară, generarea gazelor și
electricității, producere de energie de către
centrale electrice, producere de energie electrică
din surse regenerabile, producere de energie
hidroelectrică.

───────

(210) M 2021 08234
(151) 16/11/2021
(732) IONEL OPREA, BLD. G-RA

N. DASCALESCU NR. 13, BL.
T2, SC. C, AP. 40, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
MIȘCAREA NAȚIONALĂ

PENTRU UNITATEA
TUTUROR ROMÂNILOR

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

41. Organizarea unor dezbateri publice, întâlniri,
întâlniri online, emisiuni TV pe tema
conștientizării drepturilor fundamentale cu scop
educativ.
45. Acordarea gratuită de consultanță în
domeniul drepturilor fundamentale (servicii
juridice).

───────
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(210) M 2021 08235
(151) 16/11/2021
(732) RADU-DĂNUȚ CIUCĂ, STR.

SOLD. ENE MODORAN NR. 6, BL.
M94, SC. 1, ET. 3, AP. 19, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RADU SENSEY
KEMPO ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.14

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

clase:
41. Instruire arte marțiale KEMPO, servicii de
antrenamente de fitness, activități sportive.

───────

(210) M 2021 08236
(151) 16/11/2021
(732) PANOCUBE S.R.L,

STR.ZORELELOR, NR.7A,JUDET
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET. 2, AP.
4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROOTS VILLAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 05.01.01; 26.01.01

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

43. Servicii de cazare temporara, inchiriere de
case de vacanță.

───────
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(210) M 2021 08237
(151) 16/11/2021
(732) GABRIELA ŞARPE, STR. UZINEI

DE APĂ NR. 3, JUDET ARGES,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA
BOGDAN UNGUREANU, ALE.
CASTANILOR, BL. 8, SC. 1, ET.
1, APT. 8, JUDET HUNEDOARA,
LUPENI, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

Chloé cofetarie

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 26.11.01; 05.05.20

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

30. Paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște(paste umplute), făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie, produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, iaurt înghețat,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, glazuri dulci
și umpluturi, covrigi, covrigei, biscuiți, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), biscuiți (prăjiturele),
cornuri, prăjituri, tarte, produse pe bază de
ciocolată, deserturi cu înghețată, parfeuri,
torturi, torturi de înghețată, bezele, brioșe
(muffins), ecleruri, fursecuri, plăcinte, sufleuri,
vafe, caramele (dulciuri) / caramele (bomboane),
dulciuri, deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), aluat, cocă de
tort / aluat de tort, glazură de tort (glazurare),
nuci învelite în ciocolată, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, spume
pentru desert (produse de cofetărie), fondante
(produse de cofetărie), jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, halva, macarons,
marţipan, clătite, produse de cofetărie din fructe,

pâtés en croûte (plăcinte), praline, budinci,
quiche (tartă), sandvişuri, profiterol, napolitane.

───────

(210) M 2021 08238
(151) 16/11/2021
(732) WOLF BROTHERS CINEMA SRL,

STR. SOLD. PETRE M. TINĂ
NR. 2, BL. L9B, SC. A, ET. 3, AP.
22, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
STRIPED SINS

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

35. Scrierea de scenarii cu scop publicitar.
41.  Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producție de muzică,
organizarea de spectacole educaționale,
interpretări de personaje, oferirea de consultanță
în organizarea spectacolelor educaționale,
scrierea de scenarii, scrierea de compoziții
muzicale, crearea de animații, servicii prestate
de actori, publicare de cărți.

───────

(210) M 2021 08240
(151) 16/11/2021
(732) ZEVS OFFICIAL SRL, STR.

ARGENTINA NR. 25, PARTER,
BUCUREȘTI, 011376, ROMANIA

(540)
ZEVS

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
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sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08241
(151) 16/11/2021
(732) YOUTH ESSENTIALS SRL, STR.

DRUMUL REGIMENTULUI NR.
40, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Youth Essentials

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 26.01.01; 27.05.01

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#603a16)

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

5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale.

───────

(210) M 2021 08242
(151) 16/11/2021
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR. CUZA VODA BL. D4B, AP.
1, JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

românEȘTI Cu români.
Despre români

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04

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

41. Educație și instruire, divertisment și sport.
───────
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(210) M 2021 08243
(151) 16/11/2021
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR. CUZA VODA BL. D4B, AP.
1, JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Lesna Creatori de bucurie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele cu scop
publicitar, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 08244
(151) 16/11/2021
(732) MARIA -DANIELA BANU, STR.

I. L. CARAGIALE NR.4B, JUDEȚ
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
NOI MUNCIM.RO. PE

MUNCIM.RO E SIMPLU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Consultanță în marketing comercial,
consultanță privind recrutarea de personal,
consultanță privind planificarea în afaceri,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul achizițiilor comerciale,
consultanță privind selectarea de personal,
consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în marketing, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță privind comerțul în barter,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind relațiile cu publicul, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
în materie de angajări, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, consultanță
în materie de management, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în gestiune de personal, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță în
domeniul recrutării de personal, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în domeniul cercetării pieței,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță în domeniul recrutării de avocați,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
structura firmelor, consultanță privind pregătirea
statisticilor de afaceri, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
în materie de marketing direct, consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii
de consultanță pentru orientare profesională,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
analiză statistică în afaceri, servicii de
analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, intermediere publicitară pentru terți,
servicii de intermediere comercială pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, servicii de intermediere
de contacte comerciale și economice pentru
terți, servicii de intermediere referitoare la
publicitate pentru terți, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spatii comerciale,
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servicii de intermediere de contracte, pentru alte
persoane, servicii de intermediere a contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terti, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării
de servicii, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
administrare a comunităților online, publicitate,
servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, servicii profesionale de recrutare
a personalului, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de intermediere
de recrutare de personal, servicii de recrutare
a personalului de conducere, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare, servicii
de consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, consiliere în
probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, sservicii de recrutare a
personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
42. Consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, servicii de consultanță
privind calculatoarele, consultanță în materie
de design, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
consultanță pentru software, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță de
către experți privind tehnologia, consultanță în
materie de design web, consultanță în domeniul
programelor de calculator, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță în domeniul sistemelor
informatice, consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, design vizual, design
grafic, servicii de ilustrare (design), design de
site-uri web, servicii tehnologice privind designul,
design și dezvoltare de software, programare
de software pentru publicitate online, analize
computerizate, analiza sistemelor informatice,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare în

domeniul tehnologiei informației, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
actualizarea paginilor web pentru terți.

───────

(210) M 2021 08245
(151) 16/11/2021
(732) EX MAG SHOP SRL, STR.

LATERALA NR. 56, JUDEȚ
BRAȘOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

PS Personal Style

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03

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

14. Bijuterii, coliere (bijuterii), bijuterii prețioase,
medalioane (bijuterii), inele (bijuterii), broșe
(bijuterii), bijuterii-pandantive, brățări (bijuterii),
bijuterii de damă, lanțuri de bijuterii, bijuterii
pentru copii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, bijuterii fabricate din argint, casete
de bijuterii, nemetalice, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, ceasuri, pietre
semiprețioase, pietre prețioase și semiprețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
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bijuterii confecționate din plastic, curele din
plastic pentru ceasuri.
16. Pixuri și stilouri, pixuri și stilouri (articole de
birou), hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, ambalaje din plastic pentru
cadouri, pungi din plastic pentru ambalat, pungi
pentru cadouri, pungi din hârtie pentru cadouri,
ambalaje pentru cadouri.
18. Piele sau imitație de piele, șnur de piele,
curele din piele, poșete din piele, portofele din
piele, tocuri din piele, materiale din piele, săculeți
din piele, genți din piele, serviete din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, piele pentru
mobilier.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coliere (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii din metale prețioase,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu medalioane (bijuterii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu inele (bijuterii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu broșe (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii-
pandantive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu brățări (bijuterii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
de damă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu lanțuri de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii pentru bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
de bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bijuterii fabricate din argint, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu casete
de bijuterii, nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii din metale
semiprețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu săculeți pentru bijuterii, adaptați,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pietre semiprețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pietre
prețioase și semiprețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pixuri și stilouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu pixuri și stilouri (articole de birou), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi
pentru cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pungi din hârtie pentru cadouri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ambalaje pentru cadouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie și carton,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pungi din
plastic pentru ambalat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pungi din plastic cu
bule de aer pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piele sau imitație
de piele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu curele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu poșete din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu portofele din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tocuri din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu săculeți din piele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu serviete din piele, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți din piele, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu piele
pentru mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu coliere (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bijuterii prețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii din metale prețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu medalioane
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele (bijuterii), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu inele (bijuterii) confecționate din metale
prețioase, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu broșe
(bijuterii), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu bijuterii-pandantive, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu brățări (bijuterii), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bijuterii de
damă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu lanțuri de bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cutii pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu casete de bijuterii, servicii de
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vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii fabricate din argint, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu casete
de bijuterii, nemetalice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bijuterii
din metale semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu săculeți
pentru bijuterii, adaptați, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pietre semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pietre
prețioase și semiprețioase, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri și stilouri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pixuri și stilouri (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pungi pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
din hârtie pentru cadouri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ambalaje pentru
cadouri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ambalaje din plastic pentru cadouri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pungi
din plastic pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pungi din
plastic cu bule de aer pentru ambalat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
piele sau imitație de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu curele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu poșete din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu portofele din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocuri din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu săculeți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu serviete din
piele, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu genți din piele, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu piele pentru
mobilier.

───────

(210) M 2021 08246
(151) 16/11/2021
(732) VLAD-ANDREI HAICAN, SAT

OLTENI (COM. BUJORENI), JUDEȚ
VÂLCEA, COM. BUJORENI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

SE Cadastru Valcea
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 26.01.03; 24.15.01; 26.11.03;
26.11.13

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

42. Arpentaj cadastral, servicii de expertize
tehnice și servicii de explorare, servicii tehnice
de măsurare, măsurarea eșantioanelor de
sol, cercetare în tehnologia de măsurare,
servicii tehnice de măsurare și testare,
planificare în domeniul urbanismului și al
urbanismului comercial, servicii de consultanță
în domeniul urbanismului, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
servicii de consultanță tehnologică, servicii de
consultanță tehnică, consultanță în domeniul
tehnic, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță tehnică în materie de
proiectare, furnizarea de aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii de topografie
marină, aeriană și terestră, proiectare de studii
topografice, furnizarea de studii topografice de
terenuri și drumuri publice, ridicare topografică,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 08247
(151) 16/11/2021
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

SRL, STR. TURNU MAGURELE
NR.19, BL. S1, SC. 1, ET. 8, AP.
240, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS NR. 15A, BL.
2, AP. 13, CASUTA POSTALA
640, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500171, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CHOOSE SMART
PROFESSIONAL VENDING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vânzare de cafea.
11. Aparate de cafea, aparate electrice de
prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de

cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, filtre
electrice de cafea, filtre de cafea electrice,
percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru uz
casnic (electrice), capsule de cafea goale pentru
cafetiere electrice, aparate pentru prăjit cafea,
mașini de cafea, mașini de cafea espresso,
capsule de cafea reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea altele decât
uleiurile esențiale, ceai, infuzii, altele decât cele
medicinale, ceaiuri de fructe, extracte de ceai
altele decât uleiurile esențiale, cacao, extracte
de cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,
pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.

───────
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(210) M 2021 08248
(151) 16/11/2021
(732) ADP, INC, ONE ADP BOULEVARD,

NEW JERSEY, ROSELAND, 07068,
NEW JERSEY, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
ADP EVALTA

(300)
Prioritate invocată:
90845960/23-07-2021/US

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

9. Programe de calculatoare (software
descărcabil) pentru utilizarea în managementul
resurselor umane, managementul capitalului
uman (hcm), procesarea, pregătirea și
administrarea salariilor, beneficiile angajaților
și administrarea planului de pensionare,
managementul indemnizatiei de somaj,
managementul talentelor, înregistrarea timpului
și a prezenței angajaților, planificarea angajaților
și gestionarea absențelor, evidența angajaților,
leasingul angajaților, managementul afacerilor și
contabilitate.
35. Managementul resurselor umane,
procesarea, pregătirea și administrarea
salariilor, servicii de depunere și raportare
a documentaţiei fiscal, ținerea evidenței
timpului și prezenței angajaților, leasing de
personal, furnizarea de pregătire electronică a
taxelor pe salariu, servicii de externalizare în
domeniul resurselor umane, managementului
capitalului uman (HCM), recrutare de personal,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
managementul talentelor, servicii de pontare
pentru terți.
36. Servicii de debitare a impozitelor pe
venit reținute la plata salariilor, administrarea
planurilor de beneficii ale angajaților în materie
de asigurări și finanțe.
41. Servicii de educație și instruire în domeniile
de prelucrare a plăților salariilor, depunerea și
raportarea impozitului fiscal, păstrarea evidenței
timpului și prezenței angajaților, păstrarea
evidenței pensiilor, leasingul angajaților,
dezvoltarea carierei
42. Asigurarea utilizării temporare de software
de calculator online, nedescărcabil pentru

angajați și servicii legate de personal, și
anume, managementul resurselor umane,
managementul capitalului uman (hcm),
procesarea, pregătirea și administrarea
salariilor, beneficiilor angajaților și administrarea
planului de pensionare, gestionarea
compensației de șomaj, calculul și pregătirea
impozitului pe salarii, depunerea și raportarea
impozitelor, procesarea electronică a salariilor,
depunerea și raportarea impozitelor, procesarea
timpului angajaților și păstrarea evidenței de
prezență, programarea angajaților și gestionarea
absențelor, leasingul angajaților, înregistrarea
și urmărirea managementului performanței
angajaților, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru folosirea în managementul capitalului
uman (hcm), și anume pentru furnizarea
angajatorilor cu o interfață compatibilă între
software-ul pentru procesarea salariilor, resurse
umane și software pentru sisteme financiare
și software-ul pentru managementul financiar
și managementul resurselor umane, asigurarea
utilizării temporare de software de calculator
online, nedescărcabil în domeniul contabilității
pentru întocmirea si procesarea salariilor
angajaților din afaceri pentru angajatori,
furnizarea unui sistem bazat pe web și a
unui portal online cu software care nu poate
fi descărcat pentru beneficiile angajaților ca
brokerii și consultanții să le poată folosi în
administrarea beneficiilor angajaților, ținerea
evidenței pensiilor și gestionarea compensațiilor
pentru șomaj

───────
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(210) M 2021 08249
(151) 16/11/2021
(732) LION COMMUNICATION

SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL.
K, SC. B, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCURESTI, 010708, ROMANIA

(540)

est.now

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, asistenta in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate
şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de
prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de

marketing sub forma serviciilor de măsurare și
optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii
de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
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printr-o reţea globală de calculatoare, servicii
de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii
digitale şi casete video, procesare de cd-
uri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi
efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
producţie şi închiriere de materiale educaţionale

şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.

───────

(210) M 2021 08250
(151) 16/11/2021
(732) LION COMMUNICATION

SERVICES SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL.
K, SC. B, AP. 34, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010708, ROMANIA

(540)

established.now

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, asistenta in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate
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şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de
prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de
marketing sub forma serviciilor de măsurare și
optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii
de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, estimare în afaceri comerciale,

evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare, servicii
de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii
digitale şi casete video, procesare de cd-
uri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi
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efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
producţie şi închiriere de materiale educaţionale
şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.

───────

(210) M 2021 08251
(151) 16/11/2021
(732) MIRCEA- BOGDAN TĂNĂSESCU,

STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, ROMANIA

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

(540)
Berăria La 100 de Beri

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

43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, decorare de alimente, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete, organizare de mese la hoteluri,

servicii de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, sculptură
culinară, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de restaurant chinezesc, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii prestate de bucătari personali, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
produse alimentare), servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servii de barmani, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 08252
(151) 16/11/2021
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RO ROMÂNIA inteligentă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, galben ,
albastru

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, aplicații

software pentru transmisia continuă de conținut
media audiovizual pe internet, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, aplicații software
descărcabile care oferă accesul la o emisiune
de televiziune, aplicații software descărcabile
care oferă accesul la o emisiune de radio,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, platforme de software
descărcabile de calculator pentru rețele
sociale, publicații electronice descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, benzi desenate
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
buletine informative descărcabile, fotografii
digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni de radio
16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei).
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor
de radio, ori pe site-uri web, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
postarea de afişe și anunțuri publicitare,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente
la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
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de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar,
servicii de telemarketing.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de radio,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzarea prin intermediul televizorului, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, transmisia video la cerere, furnizarea de
camere de chat pe internet
41. Producţia de programe de radio, producția
de programe de televiziune, producţia de
emisiuni de radio, producția de emisiuni
de televiziune, producția de talk-show-uri
de televiziune și de radio, organizarea de
dezbateri televizate, organizarea de dezbateri
la radio, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
furnizare de servicii de divertisment și
educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație
prin intermediul radioului, organizarea de
concursuri televizate, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de emisiuni de
televiziune, prezentare de programe de radio,
servicii ale studiourilor de televiziune, montaj
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de

televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele
decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere de video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea expozițiilor în scop
educațional, artistic sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea de workshop-uri,
organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative sau de
divertisment, organizarea de evenimente în
scopuri artistice, culturale, educaționale, de
divertisment sau sportive, furnizarea de
divertisment, educație, instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace media
audio și vizuale, organizarea expozițiilor în scop
artistic, educațional sau cultural, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
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unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website.

───────

(210) M 2021 08253
(151) 16/11/2021
(732) DOCTOR NUTRITIE S.R.L,

STR.EROILOR NR.82, JUD. DOLJ,
MISCHII, 207405, DOLJ, ROMANIA

(540)
Doctor Nutritie

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

38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

STR. SPERANȚEI NR. 24, ET. 6,
AP.11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

LA 100 DE BERI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.12; 24.15.01

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

32. Bere, must de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere blondă,
bere bock, bere brună, bere cu aromă de
cafea, bere cu conținut caloric scăzut, bere
de grâu, bere fără alcool, bere neagră (cu
malț prăjit), bere îmbogățită cu minerale, bere
neagră englezească (porter), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de bere,
bere saison, bere și bere fără alcool, beri
aromatizate, beri artizanale, coctailuri pe bază
de bere, ipa (bere blondă indiană), kvass
(băutură nealcoolică), bere din malț, must
de malț, vin de orz (bere), înlocuitor de
bere, amestecuri pentru prepararea sorbeturilor,
amestecuri uscate pe bază de amidon pentru

(210) M 2021 08254
(151) 16/11/2021
(732) MIRCEA - BOGDAN TĂNĂSESCU,
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prepararea de băuturi, siropuri pentru băuturi,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, concentrate utilizate în prepararea
băuturilor răcoritoare, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, esențe pentru fabricarea
băuturilor altele decât uleiurile esențiale, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu
sub formă de uleiuri esențiale, esențe pentru
preparat ape minerale aromatizate (nu sub
formă de uleiuri esențiale), extracte de hamei
pentru prepararea unor băuturi, extracte de
must nefermentat, extracte pentru prepararea
băuturilor, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, extracte din hamei
pentru fabricarea berii, siropuri pentru limonadă,
must conservat, nefermentat, pastile pentru
băuturi gazoase, prafuri pentru prepararea de
băuturi, prafuri utilizate la prepararea băuturilor
pe bază de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor răcoritoare, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă de
cocos, produse pentru fabricarea de sifon ,
sirop de coacăze negre, sirop de malț
pentru băuturi, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru pregătirea
băuturilor cu arome de fructe, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor, siropuri pentru prepararea
băuturilor pe bază de zer, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, must de struguri, suc concentrat de
fructe, suc concentrat de fructe (nealcoolic),
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc de lămâie verde folosit la
prepararea băuturilor, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), ape, băuturi
carbogazoase aromatizate, aperitive fără alcool,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă pe
bază de orz și portocale, apă tonică, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
carbonatate înghețate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
gheață pisată (băuturi parțial înghețate), băuturi
cu guarana, băuturi cu proteine, băuturi din
aloe vera, nealcoolice, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante, băuturi energizante (care nu sunt
de uz medical), băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi izotonice, băuturi izotonice (nu
pentru uz medical), 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 nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi nealcoolice fără malț (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite cu
vitamine și cu săruri minerale, băuturi pe bază
de fasole mung, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de ovăz
(nefiind înlocuitori de lapte), băuturi pe bază de
prune afumate, băuturi pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi pe bază de zer, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu aromă
de ceai, băuturi sport cu electroliți, baze
nealcoolice pentru cocteiluri, cidru fără alcool,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără
alcool, douzhi (băutură pe bază de fasole
fermentată), punci de fructe, nealcoolic, punci
de orez, nealcoolic (sikhye), punci nealcoolic,
punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), sevă de arțar, sevă de mesteacăn,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
șerbeturi din fructe (băuturi), sucuri, smoothies,
sorbete sub formă de băuturi, sorbeturi (băuturi),
vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/11/2021

cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
comandă computerizată de stoc, consiliere cu
privire la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de import și export,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal.
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
produselor din clasa 32 (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web, al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic sau online.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
ateliere recreative (instruire), cluburi de fani,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare

de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, divertisment on-line, divertisment muzical,
divertisment pe internet, divertisment televizat,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
furnizare de informații despre activități culturale,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin mijloace electronice,
furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele
online și pe internet, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de
informații în materie de recreere, furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
montaj de producții de divertisment lejer,
organizare de activități recreative, servicii de
îndrumare (instruire), organizare de conferințe,
expoziții și concursuri cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de carnavaluri,
organizare de cluburi de fani, organizare
de competiții (educație sau divertisment),
organizare de concursuri muzicale, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
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de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole de dans, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare de
spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de turnee de recreere, organizare de
webinare (instruire), organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
baluri, organizare și coordonare de evenimente
de degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și pregătire
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și prezentare de spectacole,
organizarea de baluri, organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), organizarea de spectacole
în scopuri culturale, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, pregătire de efecte speciale pentru
diverstisment, prezentări audiovizuale, sală de
evadare (divertisment), servicii culturale, servicii
de agrement, servicii de animatori, servicii
de cluburi (divertisment sau educație), servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
divertisment, servicii de disk jockey, servicii
de divertisment furnizate on-line printr-o bază
de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment interactiv, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de divertisment sub
formă de concursuri, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de recepție
(divertisment), servicii de recepții pentru

companii (divertisment), servicii de spectacole în
direct, servicii educative și de instruire, servicii
de spectacole cu laser (divertisment), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
tabere de recreere, organizarea de turnee sub
formă de servicii de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de degustare de bere
(divertisment).
43. Servicii de baruri, servicii de baruri de
cocteiluri, servicii de bodegi de vinuri, servicii de
bufet salate, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de cantine, servicii de ceainării, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de localuri tip snack-bar, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de banchete (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
servicii ale bistrourilor, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de gătit, servicii de local
public, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
chinezesc, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
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───────

(210) M 2021 08255
(151) 16/11/2021
(732) CASIANA DUSA, STR. FAGET 2A,

JUD. ARGEȘ, PITESTI, 110386,
ARGEȘ, ROMANIA
MIHAI ARON, STR. MURGENI, NR.
1, BL. L9A, ET. 4, AP. 25, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Winvesting World

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.05.01

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, consultanta pentru afaceri
și management, servicii de lobby comercial,
dezvoltare de afaceri comerciale.

───────

de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante care
servesc ramen, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de terasă berărie, servicii oferite
de rotiserii, servicii de somelier, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servii de
barmani, servicii specifice barurilor de cocteiluri,
servire de alimente și băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servirea de băuturi în berării, servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, sevicii de baruri care servesc
bere, servicii de snack-baruri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de critică gastronomică (furnizare de informații
cu privire la mâncare și băutură), servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
închiriere de mese de interior, închiriere de
mobilier, închiriere de mobilier pentru prezentări,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, închiriere de scaune și
mese, închiriere de scaune, mese, veselă și
lenjerie de masă, închiriere de sticlărie, închiriere
de veselă, închirieri de distribuitoare automate
de băuturi.



ERATA 

 

Referitor la depozitul M2021/08150, publicat în data de 19/11/2021, se scoate de la publicare 

deoarece taxa nu a intrat în contul OSIM. 

 


