
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
17/12/2021-18/12/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 24/12/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/12/2021-18/12/2021

2

Cereri Mărci publicate în 24/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08508 17/12/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV

PRAHOVA-PLOIESTI
Clubul Sportiv Activ Prahova-
Ploiesti

2 M 2021 08509 17/12/2021 CLUBUL SPORTIV ACTIV
PRAHOVA-PLOIESTI

CS ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI

3 M 2021 09002 17/12/2021 FODOR NOEMI SRL safe derma

4 M 2021 09003 17/12/2021 GUERILLA SECURITY SRL GUERILLA SECURITY GS

5 M 2021 09004 17/12/2021 TORRO GUARD SECURITY
SRL

TORRO GUARD SECURITY

6 M 2021 09005 17/12/2021 MAJOR GUARD SECURITY
SRL

MAJOR GUARD SECURITY MS

7 M 2021 09006 17/12/2021 ND PHARMA SRL VermSTOP - gama NATURA

8 M 2021 09007 17/12/2021 JAVIER PERFUME SRL JAVIER

9 M 2021 09008 17/12/2021 ALPIN 57 LUX S.A. ICE POP

10 M 2021 09009 17/12/2021 CIBIBON SRL OBSESSION

11 M 2021 09010 17/12/2021 CIBIBON SRL AMICII

12 M 2021 09011 17/12/2021 ROXANA-MADALINA ANDREI sector 7 HUB

13 M 2021 09012 17/12/2021 ESHOPS HUT SRL GALAS

14 M 2021 09013 17/12/2021 ALPIN 57 LUX S.A. ICE POP COOL

15 M 2021 09014 17/12/2021 SOCIETATEA COMERCIALA
ROMVAC COMPANY SA

HEPATOROMVAC

16 M 2021 09015 17/12/2021 MEDSTARTER SRL Academia de Prim Ajutor

17 M 2021 09016 17/12/2021 SUMESHI EXPRESS SRL Sumeshi

18 M 2021 09023 17/12/2021 PATRULA 3 PROTECTION SRL PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE SERVICII
INTEGRATE

19 M 2021 09024 17/12/2021 MIHAIL-ALIN RADU
ION VÎLCU

ZEUS GOD OF GOODIES

20 M 2021 09025 17/12/2021 CORNERSTONE
COMMUNICATIONS S.R.L.

CORNERSTONE
COMMUNICATIONS

21 M 2021 09026 17/12/2021 FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA
"STOIKA"

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură

22 M 2021 09027 17/12/2021 FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA
"STOIKA"

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/12/2021-18/12/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 09028 17/12/2021 FUNDAŢIA LITERAR ISTORICĂ

"STOIKA"
FUNDAŢIA LITERAR-ISTORICĂ
"STOIKA"

24 M 2021 09029 17/12/2021 EDITURA LAURENT S.R.L. LAURENT PUBLISHING &
SERVICES

25 M 2021 09031 17/12/2021 SC FORJA ROTEC SRL Forja Rotec

26 M 2021 09032 17/12/2021 RÓBERT LAKATOS pietei.ro

27 M 2021 09033 17/12/2021 KONCERN ZA PROIZVODNJU
I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC

TREATNESS

28 M 2021 09034 17/12/2021 ȚIFREA RALUCA BRÎNDUȘA
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Botanikum Pur şi Simplu din
Natură

29 M 2021 09035 17/12/2021 FERMA RALI SRL Goldenbee

30 M 2021 09036 17/12/2021 PLAYER GAMING LIMITED player.ro

31 M 2021 09037 17/12/2021 OZTASAR SRL SKY VILLAGE

32 M 2021 09038 17/12/2021 GEOBUR COFFEE SRL COFFEE PRINT Coffee shop

33 M 2021 09039 17/12/2021 ASOCIAȚIA ȘIEU ÎN
MARAMUREȘ

Asociația Șieu în Maramureș
sieuinmaramures.ro

34 M 2021 09040 17/12/2021 REFEEL NATURAL S.R.L. Refeel

35 M 2021 09041 17/12/2021 CIPRIAN DOROFTEI ZA'ATAR LEBANESE STREET
FOOD

36 M 2021 09042 17/12/2021 PREPDRO FARM S.R.L. Prepdro Farm

37 M 2021 09044 18/12/2021 IONEL SCURIU PETBOOKING

38 M 2021 09045 18/12/2021 IONUȚ CIOBOTARU Trupa de Weekend
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(210) M 2021 08508
(151) 17/12/2021
(732) CLUBUL SPORTIV ACTIV

PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII, NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, CAMERA
718/720, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Clubul Sportiv Activ

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

clase:
25. Echipament sportiv (îmbrăcăminte și
încălțăminte).
41. Educație, divertisment și sport, antrenament
sportiv, arbitraj sportiv, activități sportive,
antrenamente sportive, pregătire sportivă,
servicii de sport și fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, organizarea turneelor
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizarea de competiții
sportive, organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, servicii de educație sportivă,
servicii de pregătire sportivă, activități sportive
și culturale, servicii de educare sportivă, cursuri
de pregătire sportivă, organizare de turnee
sportive, organizarea de competiții sportive,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive.

───────

(210) M 2021 08509
(151) 17/12/2021
(732) CLUBUL SPORTIV ACTIV

PRAHOVA-PLOIESTI, BD.
REPUBLICII NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, CAMERA
718/720, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CS ACTIV
PRAHOVA PLOIEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.05; 24.01.13;
20.07.02; 03.04.07

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

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
antrenament sportiv, antrenamente sportive,
organizarea de competiții sportive, coordonare
de evenimente sportive, cronometrarea
manifestărilor sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, cursuri
de pregătire în activități sportive, cursuri
de pregătire sportivă, educație, divertisment
și sport, educație sportivă, organizare de
activități sportive și competiții sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de activități sportive și competiții,
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organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de evenimente și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizarea de evenimente sportive, organizare
și coordonare de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunităților,
organizarea turneelor sportive, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire sportivă,
servicii de antrenament pentru activități sportive.

───────

(210) M 2021 09002
(151) 17/12/2021
(732) FODOR NOEMI SRL, STR. TRAIAN

VUIA, NR.133A, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(540)

safe derma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Dezinfectante, dezinfectante folosite pentru
igienă, geluri dezinfectante antibacteriene cu
alcool.

───────

(210) M 2021 09003
(151) 17/12/2021
(732) GUERILLA SECURITY SRL, STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI,
NR. 15, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GUERILLA SECURITY GS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.03; 26.01.05

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 09004
(151) 17/12/2021
(732) TORRO GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
8, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TORRO GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 09005
(151) 17/12/2021
(732) MAJOR GUARD SECURITY

SRL, STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI, NR.15, CAMERA
7, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAJOR GUARD
SECURITY MS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 09006
(151) 17/12/2021
(732) ND PHARMA SRL, CALEA

MOLDOVEI NR.197, JUDETUL
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)
VermSTOP - gama NATURA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 09007
(151) 17/12/2021
(732) JAVIER PERFUME SRL, SAT

POATACI NR.57, JUDETUL
NEAMT, NEAMT, 500113, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

JAVIER

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03;
26.13.25

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

clase:
35. Servicii de agenţii de import, servicii de
comerţ de parfumuri, bijuterii, haine şi textile
(exceptand transportul lor) şi oferirea acestora
spre vânzare într-un cadru organizat.

───────

(210) M 2021 09008
(151) 17/12/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDEŢ ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

ICE POP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
aluat înghețat, amestecuri de înghețată,
amestecuri de șerbet (înghețate), amestecuri
pentru cornete de înghețată, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, arome folosite pentru preparea
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de înghețată (altele decât esențele eterice
sau uleiuri esențiale), arome naturale pentru
înghețate (altele decât esențele eterice sau
uleiurile esențiale), batoane de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, batoane de
înghețată pe băț, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, deserturi cu înghețată,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri înghețate,
dulciuri înghețate pe băț, gheață brută și
înghețată, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată pe băț, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
sub formă de sandviș, înghețată vegană,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate și
dulciuri, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înlocuitor de înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), lianți pentru înghețată, prafuri de
înghețată instant, prafuri pentru înghețate,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri înghețate,
prăjituri pe bază de înghețată, preparate
aromatice pentru înghețate, produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie și înghețate, produse de înghețată pe
bază de soia, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, șerbeturi
(înghețată), sorbete (înghețate pe bază de
apă), sorbeturi (înghețate de fructe), sosuri
pentru înghețată, substanțe pentru legarea
înghețatei, torturi de înghețată, îngheațate cu
arome, patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie,
produse de cofetărie congelate.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
estimări referitoare la afaceri comerciale,
management de afaceri comerciale, consultanță
în afaceri, consiliere în domeniul
managementului afacerilor, consiliere privind
organizarea și administrarea afacerilor,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii de agenţii de import și
export, organizare de evenimente, expoziții,

târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, studii de piață,
sondaje pentru scopuri de afaceri, publicitate și
reclamă, administrarea comercială a licențelor
produselor și a serviciilor pentru terți, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale.
39. Distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, livrare de alimente,
transport de alimente, ambalare de alimente,
ambalare de produse alimentare, depozitare de
alimente.

───────

(210) M 2021 09009
(151) 17/12/2021
(732) CIBIBON SRL, STRADA GENERAL

DASCALESCU 254, JUDEŢ
NEAMŢ, BRASOV, 500113,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
OBSESSION

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

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).

───────
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(210) M 2021 09010
(151) 17/12/2021
(732) CIBIBON SRL, STRADA GENERAL

DASCALESCU 254, JUDEŢ
NEAMŢ, PIATRA NEAMT, 500113,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

AMICII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

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).

───────

(210) M 2021 09011
(151) 17/12/2021
(732) ROXANA-MADALINA ANDREI,

STR. SOLDAT SPIRIDON
MATEI NR.3, BL.10, SC.2, ET.3,
AP.87, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

sector 7 HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, fucsia, roz,
roşu

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
anunțuri clasificate, analize publicitare, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza impactului publicității, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
în materie de activități de marketing, afișaj,
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afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
agenții de publicitate, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
căutare de sponsorizare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri
de marketing, asistență pentru conducerea
întreprinderilor comerciale în materie de
publicitate, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anunțuri
publicitare, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
căutarea de sponsori, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, întocmire de reclame, întocmire
de rapoarte de marketing, întocmire de
planuri de marketing, intermediere publicitară
în cinematografe, intermediere publicitară,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea
de date privind publicitatea, editare post-
producție de publicitate și reclame, editare și
actualizare de texte publicitare, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare de
informații publicitare, furnizare de modele în
scopuri publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, indexare web în
scop comercial sau publicitar, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, mostre
de produse, negociere de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,

optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, întocmirea de texte de publicitate
comercială, management promoțional pentru
persoane celebre, management promoțional
pentru personalități sportive, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing folosind influenceri, marketing
imobiliar, marketing pe internet, marketing
pentru evenimente, marketing prin telefon,
marketing promoțional, marketing în cadrul
publicării de software, organizare de lansări
de produse, organizare de parade de
modă în scopuri de promovare a vânzărilor,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, planificare
de strategii de marketing, plasare de reclame,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire de documente
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă
(cu excepția comercializării), pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, pregătire de publicații publicitare,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, promovare de evenimente
speciale, promovare de concerte muzicale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor de produse din industria modei prin
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articole promoționale în reviste, proiectare de
studii de marketing, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, producție
și distribuție de reclame la radio și la televiziune,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de reclame radio,
producție de reclame cinematografice, producție
de programe de teleshopping, producție de
materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de material
publicitar vizual, producție de clipuri publicitare,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
prezentare de firme și produse și servicii
ale acestora pe internet, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
operelor de artă ale altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea comercială, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, promovarea afacerii (publicitate),
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin

intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse prin influeceri, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare (publicitate)
de concerte, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în
reviste, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe
tip teleshoping, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online
cu funcție de căutare, publicitate on-line
într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate pe taxi, publicitate pentru bunurile și
serviciile altor comercianți, care dau posibilitatea
clienților să vizualizeze și să compare în
mod convenabil bunurile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru cinematografe,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
bannere, publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin internet, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate promoțională privind pregătirea în
filozofie, publicitate radio și de televiziune,
publicitate radiofonică, publicitate referitoare
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la produse farmaceutice și de imagistică
in vivo, publicitate și marketing, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate televizată, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru
filme publicitare, reproducere de material
publicitar, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor de
comerț pentru promovarea afacerilor, servicii de
administrare a comunităților online, servicii de
agenție de marketing, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii
de agenții de modele, servicii de agenții de
modele pentru promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de modele în scopuri publicitare,
servicii de anunțuri în scopuri publicitare, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci,
servicii de creare de mărci (publicitate și
promovare), servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de merchandising, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de cumpărare
de media, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, servicii de evaluare a
mărcilor, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, servicii de generare de exemple
(crearea interesului potențial al consumatorilor
pentru produsele și serviciile companiei), servicii
de grafică publicitară, servicii de identitate
corporativă, servicii de informații privind
publicitatea, servicii de lansare de produse,
servicii de layout în scopuri publicitare, servicii
de marketing, servicii de marketing comercial,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de marketing prin
telefon (nu pentru vânzări), servicii de
marketing privind motoarele de căutare, servicii
de marketing promoțional folosind mijloace
audiovizuale, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, servicii de marketing în domeniul

optimizării traficului pe site-uri web, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate în
legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind produse farmaceutice pentru tratarea
diabetului, servicii de prezentare a produselor
către public, servicii de promovare, servicii
de promovare a afacerilor prestate prin telex,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate prin
telefon, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de promovare în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate constând din panouri cu
două fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afișate pe ecrane de televiziune, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
servicii de publicitate privind lucrări publice,
servicii de publicitate privind industria turismului,
servicii de publicitate privind industria marină
și maritimă, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului în domeniul asistenței
sociale, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la afecțiunile medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
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de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru jocuri de baseball, servicii de publicitate
pentru industria literară, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru bijuterii, servicii de
publicitate pentru aparate de imagistică in vivo,
servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru a promova
sensibilizarea publicului cu privire la beneficiile
comerțului local, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare
în materie de prestații comerciale, studii
de marketing, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media socială, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de strategie de marcă, servicii de
telemarketing, servicii promoționale comerciale,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme de
mediu, servicii publicitare privind baze de date,
servicii publicitare privind investițiile financiare,
difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-
o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare prin poștă,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), difuzarea
publicității pe internet pentru terți, distribuire de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de material publicitar prin poștă,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de materiale publicitare (pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu, distribuire de materiale

publicitare prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
prospecte și mostre în scopuri publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, propagare
stradală de materiale publicitare, publicitate
directă prin poștă, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, publicitate prin
corespondență, servicii de difuzare de materiale
publicitare, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
și mostre în scop publicitar, distribuție de
produse în scopuri publicitare, distribuție de
prospecte și de mostre, distribuție de reclame
pe stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), organizarea distribuției de mostre
publicitare, organizarea distribuției de mostre
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizarea distribuției
de texte publicitare pe baza chestionarelor
efectuate prin intermediul telefonului, promovare
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de materiale tipărite și organizarea
de concursuri promoționale, promovarea de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
carduri de reduceri, promovarea produselor și
serviciilor terților, prin distribuirea de cupoane,
furnizare de servicii publicitare computerizate,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse și
servicii, furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
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de standuri de vânzare, închiriere de timp
publicitar în cinematografe, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
și spațiu publicitar, punere la dispoziție și
închiriere de spații publicitare, publicitate pentru
ascensoare, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor
de cumpărare și nevoilor clienților, oferită
prin date senzoriale, precum și referitoare la
calitate și cantitate, consiliere privind analiza
obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor,
consiliere în domeniul marketingului pentru
produse chimice, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind organizarea
de campanii promoționale în afaceri, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
profesională în marketing, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, consultanță în domeniul demografic în
scopuri de marketing, consultanță în marketing
comercial, consultanță în materie de marketing
direct, consultanță în publicitate și marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, prestare de servicii de traducere,
servicii de interpretare și traducere, servicii
de interpretariat, subtitrare, traducere în format
braille, transcriere în format braille, interpretarea
limbajului semnelor, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât
cele publicitare, consultanță editorială, biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință
și arhive documentare, creare (redactare) de
podcast-uri, creare (redactare) de conținut

educațional pentru podcasturi, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, distribuire
de știri pentru industria audiovizuală, editare
de publicații, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, editare de texte scrise, cu excepția
textelor publicitare, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de benzi desenate online
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice pentru
învățarea limbilor, furnizare de publicații on-
line, furnizare de romane grafice online care
nu pot fi descărcate, furnizare de servicii
de studio de înregistrare video, furnizare
online de benzi desenate și romane grafice
care nu pot fi descărcate, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți educative, publicare de
buletine informative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de buletine informative
on-line în domeniul divertismentului sportiv,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale didactice, publicare
de manuale școlare, publicare de manuale,
publicare de materiale care pot fi accesate
prin intermediul bazelor de date sau prin
internet, publicare de jurnale, cărți și manuale în
domeniul medicinei, publicare de ghiduri, hărți de
călătorie, registre cu orașe și liste online, pentru
uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
de documente, publicare de fișe informative,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de cataloage cu informații
privind călătoriile, publicare de texte muzicale,
publicare de texte și imagini, inclusiv în
format electronic, altele decât cele în scopuri
publicitare, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de competiții, organizare
de concursuri, concursuri de aerobic, concursuri
organizate prin telefon, consultanță privind
organizarea de competiții culinare, coordonare
de convenții, coordonare de evenimente sportive
electronice în direct, coordonare de expoziții
cu scop educativ, desfășurare de expoziții în
scop de divertisment, divertisment sub formă
de competiții de sporturi electronice, expoziții
de artă, organizare de ateliere de lucru și
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seminarii în aprecierea artei, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de activități în domeniul sporturilor electronice,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
competiții artistice, organizare de ceremonii de
premiere pentru recunoașterea actelor de curaj,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de convenții cu scopuri educative,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe pe teme
de comerț, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, organizare de concursuri în
scopuri educative, organizare de concursuri
pe internet, organizare de concursuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), organizare de
competiții pentru divertisment, organizare de
competiții educative, organizare de seminarii,
organizare de seminarii educative, organizare
de seminarii cu scop educativ, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
de jocuri și competiții, organizare de expoziții
în scop educativ, organizare de expoziții
pentru divertisment, organizare de expoziții
educaționale, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de demonstrații în scopuri
culturale, organizare de evenimente în domeniul
sporturilor electronice, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de seminarii
pe teme recreative, activități culturale, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, organizare de
activități culturale, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, organizare de spectacole
de jocuri, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de activități culturale, concursuri televizate,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, certificare de servicii de
educație, cinematografe, centre de divertisment,
divertisment on-line, divertisment interactiv
on-line, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele

ip, divertisment de tipul spectacolelor cu
laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, divertisment de radio și televiziune,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, educație și
instruire, producție audio, video și multimedia
și fotografie, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, editare
sau înregistrare de sunete și imagini, editare
video, emisiuni de radio (programare), fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-
un site internet, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, înregistrări pe benzi video
(filmare), producerea unei serii continue de
programe animate de aventură, postsincronizare
și dublaj, producere de programe audio,
montajul benzilor video, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
producție de efecte speciale pentru televiziune,
producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de clipuri grafice
cinematografice, producție de benzi video,
producție de animații, producție audio și
video și fotografie, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
video, producție de înregistrări educative audio
și video, producție de înregistrări audio,
producție de master-uri audio, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
producție de materiale video formative, producție
de filme în scopuri educative, producție
de film pe dvd și cd-rom, producție de
filme cinematografice preînregistrate, servicii
educative și de instruire, academii (educație),
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, ateliere organizate în scopuri
educative, coaching pentru viață (instruire),
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, coordonare de cursuri, seminarii și
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri de
instruire, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri cu privire
la administrarea afacerilor, coordonare de
cursuri, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, consultanță în materie de formare,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, cursuri, antrenament



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2021-18/12/2021

și instruire în domeniul sportului, coordonare
de expoziții în scopuri recreative, cursuri de
nutriție (nemedicale), cursuri de instruire privind
sănătatea, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri de formare, cursuri de
dezvoltare personală, organizare de cursuri de
instruire
42. Design de site-uri web, consultanță în
materie de design web, design de pagini
principale și pagini web, consultanță în materie
de design de pagini web, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și
design grafic pentru crearea site-urilor web,
proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru terți,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), design vizual, design industrial,
design arhitectural, design industrial, design
grafic, design de produs, design de broșuri,
design artistic industrial, design de ambalaje,
stilism (design industrial), proiectare (design) de
puburi, servicii de design textil, design interior
pentru magazine, design de costume, design de
prototipuri, design de sculpturi, design de pălării,
design pentru indicatoare, design de jucării,
design de bijuterii, design artistic comercial,
design pentru restaurante, design de modele,
design de mobilier, design pentru magazine,
planificare în domeniul designului, cercetare
în domeniul designului, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
design mobilier, servicii de ilustrare (design),
proiectare (design) de magazine, design
vestimentar pentru terți, proiectare (design) de
restaurante, artă grafică și design, proiectare
(design) de cluburi, proiectare (design) de băi,
proiectare (design) de clădiri, design pentru
unități sportive, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, design de
centre comerciale, servicii de design comercial,
proiectare (design) de bucătării, design grafic și
industrial, servicii de design arhitectural, servicii
de design vestimentar, design arhitectural
pentru planificare urbană, design de clădiri
de birouri, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, servicii de
design pentru restaurante, servicii de design de
vehicule, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, design
și dezvoltare de produs, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de design
de brand, servicii profesionale privind design-

ul arhitectural, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, analiza și evaluarea design-ului
produselor, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de design interior și
exterior, design și dezvoltare de software,
design grafic de logouri publicitare, creare de
software, elaborare de software, întreținere de
software, proiectare personalizată de software,
actualizarea software-ului, proiectare de pagini
web în scopuri publicitare, servicii de design
de logo-uri, proiectare de semne distinctive
(logo) pentru identitatea corporativă, crearea și
întreținerea de pagini web personalizate, crearea
și întreținerea siturilor web pentru terți, crearea
și proiectarea de pagini web pentru terți, servicii
de proiectare referitoare la crearea de măști,
crearea de personaje de desene animate pentru
cărți poștale, servicii de proiectare referitoare
la crearea de celule elementare, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
crearea și întreținerea de site-uri web pentru
telefoane mobile, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro site-
uri web pentru afaceri, scriere la comandă de
programe, de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
furnizare de acces temporar la program software
care nu poate fi descărcat pentru crearea și
publicarea de jurnale și bloguri personale online,
dezvoltare de software de calculator pentru
crearea de ghiduri electronice de programe de
televiziune, consultanță în legătură cu crearea
de pagini principale și de pagini de internet,
furnizare de programe și sisteme de calculator
pentru crearea de copii de siguranță, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web
pentru comerț electronic.

───────

(210) M 2021 09012
(151) 17/12/2021
(732) ESHOPS HUT SRL, STR.

VESPASIAN, NR. 14, BIROUL NR.
9, ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
GALAS
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Ace bijuterii pentru pălării, ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), ace de rever din
metale prețioase (bijuterii), ace ornamentale din
metale prețioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
agat ca bijuterie, agrafe de argint, agrafe de
cravată din metale prețioase, amulete (bijuterii),
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole
de bijuterie din lanțuri răsucite, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole
de bijuterie realizate din aliaje de metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
articole decorative (bibelouri sau bijuterii)
pentru uz personal, aur filat (bijuterii), benzi
din fire flexibile purtate ca brățări, bijuterie
din argint veritabil, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din plastic, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de corp,
bijuterii de damă, bijuterii de fildeș, bijuterii de
recunoștință pentru angajați, bijuterii din aur,
bijuterii din cositor, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din platină,
bijuterii emailate, bijuterii fabricate din argint,
bijuterii fiind articole din metale prețioase, bijuterii
pentru animale de companie, bijuterii pentru cap,
bijuterii pentru copii, bijuterii, inclusiv imitații de
bijuterii și bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii personale, bijuterii prețioase,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii sub formă de articole din pietre prețioase,
bijuterii sub formă de mărgele, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări, brățări (bijuterii),
brățări cu mărgele din lemn, brățări de argint,
brățări de aur, brățări de identificare (bijuterii),
brățări de plastic sub formă de bijuterii, brățări
de prietenie, brățări din metale prețioase, brățări
din mărgele, brățări fabricate din cauciuc sau
silicon cu modele sau mesaje, brățări fabricate
din materiale textile brodate (bijuterii), brățări
folosite în scop caritabil, brățări pentru gleznă,
brățări placate cu argint, brățări placate cu aur,
brățări și ceasuri combinate, broșe (bijuterie),
broșe (bijuterii), broșe decorative (bijuterii),
broșe placate cu aur (bijuterii), butoni de
manșetă, butoni de manșetă din aur, butoni de
manșetă din imitație de aur, butoni de manșetă

din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni de
manșetă placați cu metale prețioase, butoni
de manșetă realizați din metale prețioase și
pietre prețioase, butoni de manșetă și ace de
cravată, butoni din metale prețioase, butoni
din porțelan, caboșoane, caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, camee (bijuterii), cercei,
cercei cu pandantiv, cercei de argint, cercei
de aur, cercei din metale prețioase, cercei
pentru body-piercing, cercei pentru piercing,
cercei placați cu argint, cercei placați cu
aur, cercei rotunzi, podoabe din chihlimbar,
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu
prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, coliere (bijuterii), coliere
din metale prețioase, coliere plastron, crucifixe
ca bijuterii, cruciulițe (bijuterii), cutii pentru
butoni de manșete decorativi, diademe, fire
din metale prețioase (bijuterii), gablonțuri din
bronz, geme, imitații de bijuterii ornamentale,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele cu sigiliu, inele de
argint, inele de fixare, fiind piese de bijuterie,
inele de logodnă, încuietori pentru coliere,
închizători pentru bijuterii, inele de prietenie,
inele din aur, inele din platină, inele pentru
piercing corporal, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
inele tip „eternity”, insigne cloisonne, insigne
de rever ornamentale, insigne de rever din
metale prețioase, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), jad (articole de bijuterie),
lanțuri (bijuterii), lanțuri de argint, lanțuri de aur,
lănțișoare de aur, lănțișoare de aur împletite,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare de bijuterie
pentru gleznă, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, lănțișoare placate cu aur, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru brățări de
gleznă, lanțuri de bijuterie din metale prețioase
pentru coliere, lanțuri de bijuterii, lanțuri de
cravată din metale prețioase, lanțuri din metale
prețioase, lanțuri din metale prețioase pentru
brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri placate
cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate
din metale comune, medalii, lanțuri răsucite
confecționate din metale prețioase, medalii
comemorative, medalii confecționate din metale
prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, ornamente pentru coafuri de
mireasă, sub formă de diademe, ornamente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2021-18/12/2021

pentru pălării, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente personale de metale
prețioase, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar fiind articole de bijuterie,
pandantive, pandantive din chihlimbar presat
fiiind articole de bijuterie, perle (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), plasă de lanțuri din metale
prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din metale
semiprețioase, podoabe (bijuterie), talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
brățări, talismane pentru coliere, verighete,
ștrasuri, ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru
corp, casete de bijuterii, casete de bijuterii,
nemetalice, casete de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, casete pentru bijuterii (sipete
sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
neprețioase, casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii, cu excepția
celor din metale prețioase, casete pentru bijuterii,
din metal, cutii (adaptate) pentru articole de
ceasornicărie, cutii de prezentare pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
din lemn pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru pietre prețioase, cutii din metale prețioase
pentru articole de ceasornicărie, cutii din piele
pentru bijuterii, cutii mici pentru bijuterii din
metale prețioase, cutii mici pentru bijuterii, altele
decât cele din metale prețioase, cutii muzicale
pentru bijuterii, cutii pentru ace de cravată, cutii
pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii din metale
prețioase, cutii pentru bijuterii (montate), cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
ace de ceasornic, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, brățări metalice extensibile pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, brățări
pentru ceasuri de mână, ceasornice, ceasornice
atomice, catarame pentru curele de ceas, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasornice mici,
ceasuri automate, ceasuri cu ceramică, ceasuri
cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri cu
funcție de comunicare fără fir cu excepţia
ceasurilor inteligente, ceasuri cu lanț, ceasuri de
buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de mână cu
pedometre, ceasuri de mână din argint, ceasuri
de mână din metale prețioase sau placate cu
acestea, ceasuri de mână din platină, ceasuri
de mână elegante, ceasuri de mână pentru
utilizare în aer liber, ceasuri digitale, ceasuri din
aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri din metale
prețioase, ceasuri placate cu aur, coroane pentru
ceasuri de mână, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele din
plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu

din piele, curele pentru ceasuri din clorură de
polivinil, cutii de ceas, lanțuri de ceas, pendule,
sticlă de ceas.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online în legătură cu, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele din clasa 14.

───────

(210) M 2021 09013
(151) 17/12/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, SEBEȘ,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADÁNYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN, NR.
29E, JUDET ALBA , ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

ICE POP COOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17

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

30. Agenți organici de legare pentru înghețată,
aluat înghețat, amestecuri de înghețată,
amestecuri de șerbet (înghețate), amestecuri
pentru cornete de înghețată, amestecuri pentru
prepararea inghetatelor, amestecuri pentru
prepararea produselor din înghețată, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie
din înghețată, arome folosite pentru preparea
de înghețată (altele decât esențele eterice
sau uleiuri esențiale), arome naturale pentru
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înghețate (altele decât esențele eterice sau
uleiurile esențiale), batoane de înghețată,
batoane de înghețată cu fructe, batoane de
înghețată pe băț, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, deserturi cu înghețată,
dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri înghețate,
dulciuri înghețate pe băț, gheață brută și
înghețată, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețată pe băț, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
sub formă de sandviș, înghețată vegană,
înghețate comestibile de fructe, înghețate cu
aromă de ciocolată, înghețate cu ciocolată,
înghețate cu trufe, înghețate moi, înghețate
pe băț, înghețate pe băț care conțin lapte,
înghețate pe băț cu aromă de lapte, înghețate și
dulciuri, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înlocuitor de înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), lianți pentru înghețată, prafuri de
înghețată instant, prafuri pentru înghețate,
prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri înghețate,
prăjituri pe bază de înghețată, preparate
aromatice pentru înghețate, produse de cofetărie
cu înghețată, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie și înghețate, produse de înghețată pe
bază de soia, pudră de înghețată comestibilă
pentru folosirea la mașini de înghețată, șerbeturi
(înghețată), sorbete (înghețate pe bază de
apă), sorbeturi (înghețate de fructe), sosuri
pentru înghețată, substanțe pentru legarea
înghețatei, torturi de înghețată, îngheațate cu
arome, patiserie, produse de patiserie, produse
de patiserie congelate, produse de cofetărie
congelate, produse de brutărie.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
management de afaceri comerciale, estimări
referitoare la afaceri comerciale consultanță în
afaceri, consiliere în domeniul managementului
afacerilor, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consiliere și consultanță
în afaceri referitoare la francizare, consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de agentii
de import și export, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, studii
de piață, sondaje pentru scopuri de afaceri,

publicitate și reclamă, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale.
39. Distribuție (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul, livrare de alimente,
transport de alimente, ambalare de alimente,
ambalare de produse alimentare, depozitare de
alimente.

───────

(210) M 2021 09014
(151) 17/12/2021
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

ROMVAC COMPANY SA, SOS.
CENTURII NR.7, ROMANIA,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
HEPATOROMVAC

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar.

───────
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(210) M 2021 09015
(151) 17/12/2021
(732) MEDSTARTER SRL,

STR.DONATH, BL XIII, SC. C, AP.
44, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400296, CLUJ, ROMANIA

(540)

Academia de Prim Ajutor

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.03; 24.13.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX#8E0626,
HEX#C2092C))

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

41. Organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, cursuri de formare, formare profesională
cu privire la primul ajutor (instruiri), servicii
de formare cu privire la acordarea primului
ajutor (instruiri), servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor.

───────

(210) M 2021 09016
(151) 17/12/2021
(732) SUMESHI EXPRESS SRL, STR.

CRISAN, NR 8M, JUDET ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Sumeshi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.06; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
39. Servicii de livrare
43.  Servicii de livrare, servicii de restaurant cu
specific japonez , rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
de restaurant chinezesc, servicii de rezervări
la restaurant , servicii de restaurant și bar ,
servicii de restaurant washoku, rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante care servesc udon și soba
servicii de restaurante care servesc tempura ,
servicii de restaurante care servesc ramen.

───────
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(210) M 2021 09023
(151) 17/12/2021
(732) PATRULA 3 PROTECTION SRL,

CALEA CALARASILOR NR. 108,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030627,
ROMANIA

(540)

PATRULA 3 PROTECTION
PAZĂ ȘI PROTECȚIE
SERVICII INTEGRATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.05; 24.01.01;
24.01.07

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, abonament la un pachet media
de informații, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, cotații pentru oferte de licitații,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, consiliere cu privire la
produse de consum, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consultanță privind calculul de cost
al comenzilor de vânzare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum

prin internet, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informații despre produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, obținere de contracte
pentru achiziția și vânzarea de produse și
servicii, obținere de contracte de vânzare de
produse, pentru alte persoane, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
abonamente la servicii de internet, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de cumpărări colective, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de achiziții pentru terți, servicii
de comenzi online, servicii de comandă (pentru
terți), servicii de comandă în contul terților,
servicii de comparare a prețurilor, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse în
numele unor firme, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de import și export, servicii
de intermediere în achiziții, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, vânzare
prin licitație publică, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicații pentru terți.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii juridice, furnizare de servicii de
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───────

(210) M 2021 09024
(151) 17/12/2021
(732) MIHAIL-ALIN RADU, ALE.

SALCIEI, NR. 3, BL. 10A, SC. A, ET.
1, AP. 3, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA
ION VÎLCU, STR. NICOLAE LABIȘ,
NR. 35, JUD. ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

ZEUS GOD OF GOODIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.03; 02.01.01; 02.01.22

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
1215 C), gri (Pantone 663 C); negru

(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
43. Baruri, bufete cu autoservire, ceainării,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, 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

suport personal pentru familiile pacienților care
suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), furnizare de sprijin emoțional pentru
familii, furnizarea de câini-ghizi pentru persoane
nevăzătoare, servicii de agenții de detectivi,
servicii de companie pentru persoane în vârstă și
cu handicap, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii
de escortă, servicii de portar (concierge), servicii
oferite de un detectiv, servicii de portar hotelier
(concierge), servicii de rețele de socializare on-
line, servicii personalizate pentru cumpărături
(personal shopping), supraveghere de copii la
domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor  (în  absența  stăpânilor),  servicii  de 
birouride obiecte pierdute.
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alimente și băuturi în restaurante și baruri,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
servicii 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 de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurante de delicatese,
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 baruri de sucuri de fructe, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, 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 cu servire la pachet, servicii
de restaurant și bar, 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 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.

───────

(210) M 2021 09025
(151) 17/12/2021
(732) CORNERSTONE

COMMUNICATIONS S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
169A, AFI PARK FLOREASCA,
CLĂDIREA A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 014459, ROMANIA

(540)
CORNERSTONE

COMMUNICATIONS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de
servicii, asistență în domeniul administrării și
planificării afacerilor, asistență în domeniul

managementului corporatist, asistență în
management pentru companiile comerciale,
furnizare de asistență în afaceri, planificare
strategică de afaceri, servicii de consultanță și de
management al afacerilor.

───────

(210) M 2021 09026
(151) 17/12/2021
(732) FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA

"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 23.01.01; 24.09.05;
29.01.15; 26.11.08; 26.01.03

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
BLACK 6C), roşu ( Pantone 2347C),
albastru (Pantone 301C, Pantone
2198C), verde (Pantone 802C), galben
(Pantone 102C, Pantone 111C), gri
(Pantone 420C, Pantone 423C)),

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

16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
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si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),

prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,
intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta / asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
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organizarea de expoziţii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare

privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
si susţinerea colocviilor, organizarea si
susţinerea conferinţelor, organizarea si
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea
spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite in scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare si reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale si ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca
online, si anume furnizare de servicii de
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biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii si imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi si reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
publicare on-line de cărţi si reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi si recenzii, publicare si
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
intocmire de rapoarte si redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant si instruire, publicare de
reviste in format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si de
cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de

căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare si dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanta in materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare si menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri si ebook-uri, design de cărţi
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafica si design, servicii de design comercial,
design grafic si industrial, servicii de design de
brand, design si dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice si design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifica, consultanta
ştiinţifica.

───────
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(732) FUNDAȚIA LITERAR ISTORICA

"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC.3, ET.3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INDEPENDENȚA ROMÂNĂ
Independența prin Cultură

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
111C), negru (Pantone Black 080807)

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

16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de

cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),
prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,
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intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
organizarea de expoziţii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,

indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
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obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive si culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
si susţinerea colocviilor, organizarea si
susţinerea conferinţelor, organizarea si
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea si susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea
spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite in scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare si reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale si ziare,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca
online, si anume furnizare de servicii de
biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii si imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi si reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
publicare on-line de cărţi si reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare

de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi si recenzii, publicare si
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
intocmire de rapoarte si redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant si instruire, publicare de
reviste in format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. 42 Servicii ştiinţifice si tehnologice, precum si
de cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de
căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
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instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare si dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanta in materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare si menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri si ebook-uri, design de cărţi
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafica si design, servicii de design comercial,
design grafic si industrial, servicii de design de
brand, design si dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice si design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifica, consultanta
ştiinţifica.

───────

(210) M 2021 09028
(151) 17/12/2021
(732) FUNDAŢIA LITERAR ISTORICĂ

"STOIKA", STR. ODEI NR.
1A, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL,
CALEA VITAN NR. 106, BL.V40,
SC. 3, ET. 3, AP.69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUNDAŢIA LITERAR-
ISTORICĂ "STOIKA"

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05; 23.01.01;
17.03.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7541C, pantone 2945C), galben
(Pantone 803C), roşu (Pantone Red
032C, Pantone1805C), verde (Pantone
367C, 7481C), maro (Pantone 131C)

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

16. Reviste (publicaţii periodice), publicaţii
periodice, hârtie si carton, tipărituri, articole
de legatorie, fotografii, articole de papetarie si
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
si materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice si educative, articole de papetarie
si accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii si pungi pentru ambalat si
impachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
benzi adezive pentru papetarie sau de uz
casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie
sau de uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, almanahuri, animaţii
de tip celula, invitaţii (papetarie), machete
arhitecturale, atlase, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, sine de legare (legatul cărţilor),
schite/planuri, materiale de legatorie, aparate
si maşini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, calendare, hârtie carbon, carton,
cataloage, hârtie de calc (papetarie), hârtie
fina, hârtie laminate, hârtie mata, hârtie cretata,
hârtie caligrafica, hârtie semiprelucrata, afişe
din hârtie, suporturi pentru afişe din hârtie sau
carton, hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie
si carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare tipărite, harţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
specimene de manuscris pentru copiere, secţiuni
histologice pentru scopuri didactice, fise de
cartoteca (papetarie), cerneala, etichete din
hârtie sau carton, registre (cărţi), lucrări de
arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, peniţe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura),
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captusire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de inregistrat, foi de hârtie
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(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare
de hârtie pentru utilizare la birou, agrafe
pentru hârtie, hârtie pergament, maşini de
ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde din
hârtie sau carton, portrete, publicaţii tipărite,
rapoarte tipărite, broşuri tipărite, publicaţii
promotionale, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii de reclama, hârtie pentru
publicaţii, anuare (publicaţii tipărite), publicaţii
periodice tipărite in domeniul teatrului, periodice
tipărite, publicaţii periodice tipărite in domeniul
filmelor, publicaţii periodice tipărite in domeniul
artelor figurative, reglete pentru tipografi, forme
de tipar, caractere tipografice, tipărituri (gravuri),
perforatoare (rechizite de birou), role pentru
maşinile de scris, ceara de sigilare, compuşi
de sigilare pentru papetarie, sigilii (ştampile),
prese de capsare (rechizite de birou), papetarie,
papetarie imprimata, şabloane (papetarie),
mape de hârtie (papetarie), articole de papetarie,
fise (papetarie), placi de matriţe, matriţe,
caractere (numere si litere)/litere (caractere),
maşini de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie de
scris, reviste juridice, reviste generaliste, reviste
profesionale, hârtie pentru reviste, coperte
(coperti) de reviste, cutii pentru depozitarea
revistelor, cutii din carton (pentru ambalare
industriala), cutii pliabile din carton pentru
ambalare, banda adeziva pentru hârtie si carton,
intarituri din carton pentru legarea cărţilor,
carton din pasta de lemn (papetarie), pistoale
capsatoare acţionate manual pentru papetarie,
reviste ca suplimente la ziare, cărţi, reviste,
ziare tipărite si alte publicaţii media pe hârtie,
ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole de
papetarie), pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), articole pentru prinderea
paginilor, ziare cotidiene, programe pentru
diferite evenimente, albume pentru diferite
evenimente, tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, ansambluri de imprimare portabile
(articole de birou), hârtie pentru imprimare
digitala, hârtie pentru imprimare cu laser,
echipament pentru imprimare si legare, aparate
pentru plastifiat documente (articole de birotica),
sacose si articole pentru ambalare, impachetare
si depozitare din hârtie, carton sau plastic,
buletine informative, lecţii tipărite, materiale de
predare tipărite, postere montate, produse de
imprimerie, produse de imprimerie, papetarie si
rechizite şcolare.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,

organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziţie, asistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/asistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afişe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artişti, compilarea de informaţii
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fişierelor, răspândirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
aşezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si servicii,
organizarea de expoziţii in scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri si servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, înregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de arta furnizate de
galeriile de arta, stenografiere, dactilografiere,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, publicitate
in reviste, publicitate in reviste, broşuri si
ziare, realizarea abonamentelor la cărţi, reviste,
ziare sau benzi desenate, furnizarea de
spaţiu publicitar in publicaţii periodice, ziare
si reviste, servicii de consultanta privind
comenzile de articole de papetarie, distribuirea
de materiale publicitare tipărite, introducere
de materiale tipărite in plicuri (lucrări de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul in
legătura cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu ridicata in legătura cu materiale tipărite,
distribuţie si difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuţie de fluturaşi, brasuri, materiale tipărite
si mostre in scop publicitar, promovarea
vânzării de bunuri si servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite si organizarea
de concursuri promotionale, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare si realizare de
evenimente publicitare, organizare si realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente in scopuri comerciale si publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
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strângere de fonduri caritabile, organizare si
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, realizare de târguri
si expoziţii virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, servicii de abonamente la publicaţii
online, pentru terţi, promovare, publicitate si
marketing pentru pagini web online, publicitate
la produsele si serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie
de căutare, furnizarea unui catalog online cu
informaţii comerciale pe internet, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
servicii de vânzare cu amănuntul in legătura
cu publicaţii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrare de programe de
schimburi culturale si educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ si de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi cu
vânzarea cu amănuntul de cărţi membrilor sai,
publicaţii electronice descarcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata in legătura
cu cărţi electronice, servicii de vânzare cu
amănuntul in legătura cu obiecte de papetarie,
servicii de vânzare cu ridicata in legătura cu
obiecte de papetarie, servicii de vânzare cu
amănuntul si/sau cu ridicata a produselor din
clasa 16, cercetare de piaţa pentru compilarea
de informaţii despre cititorii publicaţiilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare online de ziare electronice, publicare
de reviste, publicare pe internet a unui
ziar pentru clienţi, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de arta, furnizarea de informaţii
in domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizata
electronica, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale in persoana, servicii de
punere in pagina, altele decât pentru scop
publicitar, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescarcabile, organizarea de
expoziţii in scopuri culturale sau educaţionale,
raportare fotografica, fotografie, prezentarea

spectacolelor de varietate, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor foloşite în scopuri de publicitate
sau culturale, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, editarea casetelor video,
scrierea de texte altele decât cele publicitare,
publicare de ziare, publicare multimedia a
ziarelor, închiriere de ziare şi reviste, publicare
de ziare, periodice, cataloage şi broşuri,
publicare multimedia de reviste, jurnale şi ziare,
publicare de ziare electronice acceşibile prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
servicii de biblioteca furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate care conţine
informaţii extrase din ziare, servicii de biblioteca
online, şi anume furnizare de servicii de
biblioteca electronica referitoare la ziare, reviste,
fotografii şi imagini printr-o reţea online de
calculatoare, spectacole de revista oferite in
săli de spectacole, publicare de cărţi şi reviste,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste cu informaţii ştiinţifice, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale,
publicare on-line de cărţi şi reviste electronice,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, activităţi
culturale, organizarea de spectacole culturale,
coordonare de evenimente culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, informare in
legătura cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
oferite de galerii de arta, editare de publicaţii,
servicii de editare, editare de fotografii, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizata, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, publicare şi editare de
cărţi, editare de cărţi şi recenzii, publicare şi
editare de materiale tipărite, servicii de editare,
întocmire de rapoarte şi redactare de texte
altele decât cele publicitare, editare de materiale
tipărite care conţin poze, altele decât cele de
uz publicitar, traducere şi interpretare, publicare
multimedia, publicare de documente, publicare
de recenzii, publicare de povesti, publicare
de jurnale, publicare de anuare, publicare de
cataloage, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare de materiale educative,
publicare de publicaţii periodice, publicare
multimedia a revistelor, publicare de lucrări
ştiinţifice, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, publicare de
calendare de evenimente, publicare de ghiduri
pentru invatamant şi instruire, publicare de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
17/12/2021-18/12/2021

reviste în format electronic pe internet, servicii de
consultanta în materie de publicare de cărţi.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare si proiectare in legătura cu acestea,
analize industriale, servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informaţiei, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifica, găzduire de conţinut digital,
si anume jurnale si bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clienţilor in magazine online, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informaţii si rezultate privind cercetarea ştiinţifica
dintr-o baza de date online cu funcţie de
căutare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
in vederea utilizării in procesele de editare si
imprimare, servicii de design privind publicarea
de documente, găzduire de conţinut educaţional
multimedia, conversia textelor in format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete si imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronica pentru arhivare de baze de
date, imagini si alte date electronice, redactare
tehnica, consultanta ştiinţifica, furnizare de
studii ştiinţifice, întocmire de rapoarte ştiinţifice,
furnizare de informaţii ştiinţifice, închirieri de
instrumente ştiinţifice, realizare de analize
ştiinţifice, compilare de informaţii ştiinţifice,
cercetare și dezvoltare ştiinţifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu maşini de tipărit, servicii de
consultanță în materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare și menţinere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri și ebook-uri, design de cărţi
de vizită, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broşuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), artă
grafică și design, servicii de design comercial,
design grafic și industrial, servicii de design de
brand, design și dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziţii, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii ştiinţifice și design privind
acest domeniu, servicii de design în materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecţie
video, servicii de cercetare, servicii ştiinţifice,
servicii de consiliere ştiinţifică, consultanță
ştiinţifica.

(210) M 2021 09029
(151) 17/12/2021
(732) EDITURA LAURENT S.R.L., STR.

ODEI NR. 1A, CORP 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, CAMERA
2, BL. V40, SC.3, ET.3, AP.69,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LAURENT PUBLISHING
& SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 26.01.01;
26.01.04

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru
(Pantone 296C, 432C, 2210C), roşu
(Pantone 2028C, 032C), galben
(Pantone 2007c), verde (Pantone
419C)

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

16. Hârtie şi carton, tiparjturi, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie şi
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetarie sau de uz casnic, adezivi pentru
articole de papetarie, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice şi educative, articole de papetarie
şi accesorii educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, atlase, monografii, enciclopedii, romane,
romane grafice, romane de dragoste, cărţi, cărţi
religioase, cărţi comemorative, cărţi educative,
registre (cărţi), cărţi ilustrate, cărţi manuscrise,
cărţi documentare, cărţi școlare, ambalaje pentru
cărţi, supracoperte pentru cărţi, cărţi pentru
semnaturi, cărţi de desen, cărţi poștale şi cărţi

───────
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poștale ilustrate, cărţi de muzica, cărţi cu nume,
cărţi non-fictiune, cărţi de ficțiune, cărţi muzicale
tipărite, cărţi pentru dictare, cărţi cu informații,
cărţi de rugăciuni, cărţi de oaspeți, cărţi de
adrese, cărţi de onoare, cărţi de pictura, cărţi
pop-up, cărţi de povesti, cărţi de colorat, cărţi
de vizita, cărţi pentru copii, cărţi de bucate,
cărţi legate cu spirala, cărţi cu arta grafica,
elemente de legat cărţi, suporturi-presa pentru
cărţi, hârtie pentru ambalarea cărților, materiale
pentru învelit cărțile, banda pentru legarea
cărților, povesti sub forma de imagini, cărţi
cu modele de tapet, cărţi cu abtibilduri pentru
actîvitati, folii de împachetat pentru cărţi, cărţi
de joc cu întrebări, colecții de cărţi non-fictiune,
colecții de cărţi de ficțiune, cărţi promotionale
(albume de fotografii), cărţi de colorat pentru
adulti, cărţi de răzuit pentru desenat, coperte
din piele pentru cărţi, hârtie pentru cărţi de
adrese, cărţi de povesti pentru copii, coperte de
protecție pentru cărţi, cărţi tipărite in domeniul
educației muzicale, aparate de legat cărţi pentru
birou, coperte (coperti) din hârtie pentru cărţi,
cărţi in domeniul cursurilor de golf, cărţi de
desenat sau de scris, hârtie pentru cărţi de vizita
(semifinisat), intarituri din carton pentru legarea
cărților, ghiduri de strategie pentru jocuri de
cărţi, cărţi cu indicii pentru jocuri pe calculator,
suporturi de birou pentru cărţi de vizita, cărţi
de pus pe măsuțele de cafea, cărţi pentru copii
care includ o componenta audio, cărţi poștale
pentru a scrie scurte mesaje sociale, cărţi care
conțin mostre de articole pentru acoperirea
pereților, aparate şi mașini pentru legat cărţi
(articole de birou), cărţi, reviste, ziare tipărite
şi alte publicatii media pe hârtie, ghiduri de
strategie sub forma de reviste de jocuri de cărţi,
programe tipărite, grafice tipărite, chestionare
tipărite, cursuri tipărite, lecții tipărite, reclame
tipărite, planuri tipărite, diagrame tipărite,
tabele tipărite, pliante tipărite, manuale tipărite,
broșuri tipărite, invitații tipărite, partituri tipărite,
meniuri tipărite, rapoarte tipărite, modele tipărite,
horoscoape tipărite, ghiduri tipărite, calendare
tipărite, periodice tipărite, bilete tipărite, tipărituri
(gravuri), etichete adezive tipărite, embleme
tipărite (decalcomania), jurnale (articole tipărite),
planificatoare (articole tipărite), arte vizuale
tipărite, pliante informative tipărite, formulare
tipărite parțial, cartonase informative tipărite,
buletine (materiale tipărite), materiale educative
tipărite, anuare (publicatii tipărite), publicatii
periodice tipărite, cupoane valorice tipărite,
reproduceri artistice tipărite, etichete tipărite
pentru bagaje, materiale tipărite pentru instruire,
etichete tipărite din hârtie, diplome de premiere
tipărite, cartonase tipărite pentru adrese,
materiale de predare tipărite, comunicate de

presa tipărite, rapoarte de cercetare tipărite,
rapoarte tipărite privind consumatorii, foi de
răspuns tipărite, notite tipărite pentru seminare,
programe de studii tipărite, afișe tipărite din
hârtie, certificate şi diplome tipărite, hârtie de
tipar (produse finite), jurnale de bord (articole
tipărite), caricaturi de ziar (materiale tipărite),
panouri publicitare tipărite, din carton, tipărituri
sub forma de imagini, hârtie pentru tipar
(hârtie pentru sapirograf), lichide corectoare
pentru forme de tipar, film corector pentru
forme de tipar, programe de calculator sub
forma tipărită, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, ghiduri tipărite pentru activitatea
de predare, publicatii periodice tipărite in
domeniul teatrului, publicatii periodice tipărite in
domeniul turismului, publicatii periodice tipărite
in domeniul filmelor, publicatii periodice tipărite in
domeniul dansului, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, materiale tipărite pentru instruire in
domeniul telecomunicațiilor, cartonase tipărite cu
nume pentru ocazii speciale, publicatii periodice
tipărite in domeniul artelor figurative, materiale
tipărite sub forma de eșantioane de culori,
ghiduri de buzunar cu referințe rapide (materiale
tipărite), maşini de tipărit etichete de uz menajer
sau de birou, retete tipărite comercializate ca
o componenta a ambalajelor de alimente, role
de hârtie pentru înregistrarea continua de date
(materiale tipărite), foi impregnate cu cerneala
pentru reproducerea de imagini in industria
tipăririi, benzi adezive pentru papetarie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetarie sau de
uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetarie sau
de uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau
carton, albume, almanahuri: invitații (papetarie),
machete arhitecturale, atlase, bannere din
hârtie, bavete din hârtie, şine de legare
(legatul cărților), schite/planuri, aparate şi
mașini de legatorie (echipamente de birou),
suporturi pentru cărţi, cărţi broșate, calendare,
hârtie carbon, carton, cataloage, hârtie de
calc (papetarie), hârtie fina, hârtie laminata,
hârtie mata, hârtie cretata, hârtie caligrafica,
hârtie semiprelucrata, afișe din hârtie, afișe
(suporturi pentru - din hârtie sau carton),
hârtie cu antet, blocuri de hârtie, hârtie şi
carton industriale, mostre de hârtie, cordoane
pentru legatorie/cordoane de legatorie, coperti
(papetarie)/învelitori (papetarie), dosare pentru
documente (papetarie), instrumente pentru
desen, duplicatoare, placi de gravura,
gravuri, plicuri (papetarie), fluturaşi publicitari,
formulare, harți geografice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copiere, secțiuni histologice pentru
scopuri didactice, fise de cartoteca (papetarie),
cerneala*, etichete din hârtie sau carton, lucrări
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de arta litografica, copii multiplicate (papetarie),
manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale), aparate
pentru montarea fotografiilor, ziare, penițe,
agende, ambalare (amortizare, umplutura)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de captuşire din hârtie sau carton/umplutura
din hârtie sau carton, broșuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetarie), hârtie luminiscenta, maruntitoare de
hârtie pentru utilizare la birou, agrafe pentru
hârtie, hârtie pergament, maşini de ascutit
creioane, electrice sau neelectrice, ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, portrete, publicatii
promotionale, publicatii educative, publicatii
imprimate, publicatii de reclame, hârtie pentru
publicatii, reglete pentru tipografi, perforatoare
(rechizite de birou), role pentru mașinile de
scris, ceara de şigilare, compuşi de şigilare
pentru papetarie, sigilii (ștampile), prese de
capsare (rechizite de birou), papetarie, papetarie
imprimata, șabloane (papetarie), mape de
hârtie (papetarie), articole de papetarie, fise
(papetarie), placi de matrite, matrite, caractere
(numere şi litere)/litere (caractere), mașini
de scris, electrice sau neelectrice, panou
din fibre de celuloza (papetarie), suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, hârtie
de scris, reviste juridice, reviste generaliste,
reviste profeşionale, coperte (coperţi) de reviste,
cutii pentru depozitarea revistelor, cutii din
carton (pentru ambalare industrială), cutii pliabile
din carton pentru ambalare, bandă adezivă
pentru hârtie şi carton, întarituri din carton
pentru legarea cărților, carton din pastă de
lemn (papetarie), pistoale capsatoare acționate
manual pentru papetarie, reviste ca suplimente
la ziare, hârtie de ziar, autocolante (articole
de papetărie), pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), articole pentru
prinderea paginilor, ziare cotidiene, programe
pentru diferite evenimente, albume pentru
diferite evenimente, imprimare (ansambluri de
- portabile), (articole de birou), hârtie pentru
imprimare digitala, hârtie pentru imprimare cu
laser, echipament pentru imprimare şi legare,
aparate pentru plastifiat documente (articole de
birotica), sacoşe şi articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare din hârtie, carton sau
plastic, buletine informative, postere montate,
coperti de carte, semne de carte, hârtie
pentru coperti de carte, semne de carte din
piele, semne de carte din hârtie, semne de
carte din metale prețioase, semne de carte
pentru documente (stegulete de marcare),
semne de carte, altele decât cele din metale
prețioase, accesorii pentru scriere, elemente
de scriere sferice pentru mașini de scris,
materiale textile pentru scriere cu apa pentru

exersarea caligrafiei, galioane (tipografie),
litere tipografice, clișee tipografice, caractere
tipografice, litere (caractere tipografice), cifre
(caractere de tipografie), șabloane pentru
caractere tipografice, fonturi tipografice pentru
mașini de scris, deschizător scrisori, carioci
pentru scris, ustenşile de scris, tăblițe de scris,
caiete de scris, instrumente de scris, penițe
(de scris), creta de scris, cerneala de scris,
suporturi pentru scrisori, hârtie pentru scrisori,
table de scris albe, maşini de scris electronice,
mape pentru scris (papetarie), truse pentru scris
(penare), stilouri (articole de scris), tăblițe de
scris pentru copii, taste pentru mașina de scris,
penițe pentru instrumente de scris, ustenşile de
scris şi stampilat, panglici pentru mașini de scris,
clape de maşini de scris, penițe de aur (de scris),
bratari pentru instrumente de scris, instrumente
de scris confecționate din fibre, vase de curatat
pensulele de scris, benzi corectoare pentru
maşini de scris, discuri margareta pentru mașini
de scris, cutii de cadou pentru instrumente de
scris, gume de sters pentru ștergerea textului
scris, elemente de dactilografiere pentru maşini
de scris, pensule de scris pentru caligrafie la sol,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, abonament la ziare electronice,
organizare de abonamente la ziare electronice,
procesarea administrativa a ordinelor de
achiziție, aşistenta administrativa pentru a
răspunde la cererile de oferta/aşistenta
administrativa pentru a răspunde la cererile de
propuneri [RPF], închirierea timpului publicitar
in mediile de comunicare, postarea de
afișe publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, compilarea de informatii
in baze de date computerizate: compilarea
statisticilor, managementul computerizat al
fișierelor, raspandirea materialelor publicitare,
prognoze economice, facturare, servicii de
așezare in pagina pentru scopuri publicitare,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terti,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții in scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri cu scop commercial sau publicitar,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor in mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terti
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
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alte afaceri), publicarea de texte publicitare:
publicare de materiale promotionale, publicare
electronica de materiale imprimate in scopuri
publicitare, organizare şi coordonare de târguri
legate de publicare, publicare de materiale
imprimate in scopuri publicitare, in format
electronic, realizarea de benzi video, discuri
in format video şi înregistrări audiovizuale cu
caracter promotional, publicarea de broșuri
publicitare, compilare de repertorii pentru
publicare pe internet, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor in scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comert cu amănuntul
pentru lucrările de arta furnizate de galeriile
de arta, stenografiere, transcrierea comunicărilor
(funcții de birou), dactilografiere, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, publicitate in reviste,
publicitate in reviste, broșuri şi ziare, realizarea
abonamentelor la cârti, reviste, ziare sau benzi
desenate, furnizarea de spațiu publicitar in
publicatii periodice, ziare şi reviste, servicii de
consultanta privind comenzile de articole de
papetarie: distribuirea de materiale publicitare
tipărite, introducere de materiale tipărite în
plicuri (lucrări de birou), difuzarea de materiale
publicitare (pliante, broșuri şi material tipărit),
distribuirea de materiale promotionale tipărite
prin posta, servicii de vanzare cu amănuntul in
legătură cu materiale tipărite, servicii de vanzare
cu ridicata in legătură cu materiale tipărite,
distribuție şi difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
şi mostre în scop publicitar, promovarea vânzarii
de bunuri şi servicii pentru terii prin distribuirea
de materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promotionale, distribuire de eșantioane,
distribuire de texte publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, realizarea de evenimente
comerciale, organizare şi realizare de
evenimente publicitare, organizare şi realizare
de evenimente promotionale, organizare de
evenimente în scopuri comerciale şi publicitare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, organizare şi
coordonare de evenimente promotionale de
marketing pentru terţi, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate:
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, organizare de
evenimente, expoziții, târguri şi spectacole in
scopuri comerciale, promotionale şi publicitare,

realizare de târguri şi expoziții virtuale
online, servicii de abonamente la publicatii
online, pentru terti, promovare online de
rețele informatizate şi pagini web, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web online,
publicitate, incluşiv promovare de produse
şi servicii ale terților prin sponsorizare şi
contracte de licența referitoare la evenimente
sportive internaționale, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de cautare,
furnizarea unui catalog online cu informatii
comerciale pe internet, furnizare de informatii
comerciale din baze de date online, servicii
de vanzare cu amănuntul în legătură cu
publicatii electronice descarcabile, prelucrare
electronica a comenzilor, servicii publicitare
privind ziarele, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terţi), servicii de abonamente la ziare,
pentru terti, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, servicii de
consultanta in domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire), servicii
publicitare pentru cărţi, servicii de club de cărţi
cu vânzarea cu amănuntul de cârti membrilor
sai, publicatii electronice descarcabile, servicii
de vanzare cu amănuntul şi cu ridicata in
legătură cu cârti electronice, servicii de vanzare
cu amănuntul in legătură cu obiecte de
papetarie, servicii de vanzare cu ridicata in
legătură cu obiecte de papetarie, cercetare de
piața pentru compilarea de informatii despre
cititorii publicațiilor, servicii de birou de presa,
consultanta privind publicitatea in presa, servicii
de publicitate in presa, publicitate în presa
de interes general şi in presa de specialitate,
închiriere de maşini de scris, servicii de vanzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata a produselor
din clasa 16, înregistrare şi transcriere de
comunicări scrise, înregistrarea de comunicate
scrise şi de date, compilare şi sistematizare
a comunicațiilor şi datelor scrise, închirieri de
mașini de scris şi mașini de copiat.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de calatorii,
aprovizionarea distribuitoarelor automate,
cărăușie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, împachetarea cadourilor, operațiuni
de incarcare/descarcare, depozitarea de
bunuri, depozitare/înmagazinare, informații
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, împachetarea bunurilor, transport
de cârti, transport de scrisori, servicii de
mesagerie pentru scrisori, furnizare de informatii
despre livrarea de documente, scrisori si
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pachete, distribuirea revistelor, livrare, expediere
si distribuție de ziare si reviste, distribuirea
de ziare, depozitare de colete, livrarea de
colete, organizarea ridicării de colete, livrare
de colete prin curierat, servicii de colectare de
colete, servicii de primire a coletelor, livrare
pe cale rutiera de colete, livrare de colete pe
cale terestra, livrare de colete pe cale rutiera,
transport de colete pe cale maritima, livrare de
colete pe cale aeriana, ridicare şi livrare de colete
şi produse, servicii de localizare şi urmărire de
scrisori şi colete, ambalarea, ambalare cadouri,
ambalarea produselor, ambalarea mărfurilor,
servicii de ambalare, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de împachetare şi ambalare,
împachetare şi ambalare de bunuri, ambalare
de produse in containere: ambalare de produse
în tranzit, ambalare de articole pentru transport:
ambalare de articole pe baza de comanda
şi specificatii ale altor persoane, servicii de
etichetare, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vanzarea cu amănuntul, colectarea de
hârtie şi carton pentru reciclare: distribuirea
revistelor, livrare, expediere şi distribuție de ziare
şi reviste.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deșeurilor, servicii de imprimare, legătorie,
asamblarea personalizata a materialelor pentru
terti, servicii de vopsire, gravare, înramarea
lucrărilor de arta, trasarea cu laserul,
tipărirea oftset, finisarea hârtiei, tratarea
hârtiei, imprimarea de modele, servicii de
fotoculegere, developarea filmelor fotografice,
imprimare fotografica, fotogravura, materiale
de rabotare, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice: taierea materialelor cu
fierăstrăul, imprimarea serigrafica, placarea cu
argint, lipire, sortarea deșeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), decaparea finisajelor,
taierea şi prelucrarea cherestelei, imprimare
3D personalizata pentru altii, furnizarea de
informatii cu privire la tratarea materialelor,
refoloşirea creativa (reciclarea deșeurilor),
preluuiaiea lemnului, incleierea hârtiei, albirea
hârtiei, reciclarea hârtiei, laminarea hârtiei,
dezacidificarea hârtiei, apretarea hârtiei, gravare
fotografica a hârtiei, tratarea şi prelucrarea
hârtiei, închirieri de mașini şi echipamente
pentru fabricarea hârtiei, închirieri de mașini şi
echipamente pentru prelucrarea hârtiei, aplicare
de modele in relief pe suprafețe de hârtie,
furnizare de informatii despre servicii de finisare
a hârtiei, furnizare de informatii despre servicii
de tratare a hârtiei, înrămarea operelor de
arta, reproducerea operelor de arta din muzee,
inramare de lucrări de arta ca parte a procesului
de încadrare, legarea cărților, tipărire de cărţi,
legarea de cârti sau documente, închirieri de

mașini de legat cărţi, furnizare de informatii
despre închirierea de mașini de legat cărţi,
servicii de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente, tipărire intaglio, tipărire ștampile,
decupare conform tiparului, tipărire de materiale
publicitare, colaționare (legare) de materiale
tipărite, imprimare după tipar de materiale textile,
servicii de finisare a materialelor tipărite, servicii
de finisare a tipăriturilor (legătorie), servicii
de finisare a tipăriturilor (tăiere), furnizare de
informatii despre servicii de tipărit, furnizare
de informatii despre închirierea de mașini
şi aparate de tipărit, imprimare, imprimare
digitala, imprimare 3D, imprimare litografica,
imprimarea desenelor, imprimare de fotografii,
imprimare de fotogravuri, imprimare de portrete,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimare
de motive pentru terţi, închirieri de aparate
pentru imprimarea fotografiilor, imprimare de
documente de pe suporturi digitale, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de imagini fotografice de
pe suporturi digitale, imprimare personalizata
a denumirilor şi logotipurilor de firme, de uz
publicitar şi promotional, pe produsele altor
persoane, prelucrare de carton ondulat de
ambalaj, aplicare de desene in relief pe suprafețe
de carton, servicii de separare a culorilor,
servicii de tipărire de articole de papetarie,
copiere heliografica, servicii de diazotipie
pentru copierea documentelor, legarea de cârti
sau documente, servicii de încapsulare a
materialelor în foi pentru documente, servicii
de tipărire digitala la cerere de cârti şi alte
documente.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale: închirierea
lucrărilor de arta, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie: servicii de
club (divertisment sau educație), organizarea
şi susținerea colocviilor, organizarea şi
susținerea conferințelor, organizarea si
susținerea congreselor: transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informatii
in domeniul educației, examinări referitoare
la educație, tehnoredactare computerizata
electronica, furnizarea de informaţii in
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescarcabile, prin servicii video la cerere,
organizarea si susținerea unor forumuri
educaționale in persoana, servicii de punere
in pagina, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, furnizarea
de facilitati pentru muzee (prezentări, expoziții),
publicarea online a cărților si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescarcabile, organizarea
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de competiții (educație sau divertisment),
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educaționale, raportare fotografica, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informatii
cu privire la activitatile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
educație religioasă, organizarea şi susținerea de
seminarii, interpretarea în limbajului semnelor,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, traducere, meditații, organizarea si
susținerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, împrumut
de cărţi, publicare de cărţi instructive, publicare
de cărţi educative, închiriere de cărţi audio,
publicare multimedia de cărţi, publicare de cărţi
audio, publicare şi editare de cărţi, publicare
de cărţi şi reviste, publicare de cărţi şi recenzii,
publicare de cărţi de muzică, împrumut de
cărţi referitoare la calculatoare, furnizare de
informaţii referitoare la cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la audit, publicare de cărţi în domeniul
divertismentului, închiriere de cititoare de cârti
electronice, împrumut de cărţi şi publicatii
periodice, servicii de club de cărţi cu furnizarea
de informatii cu privire la cărţi, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de cărţi
legate de tehnologia informației, publicare de
cărţi, reviste, almanahuri şi jurnale, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărţi, servicii de biblioteca
pentru schimbul de cărţi, împrumut de cărţi
referitoare la metodologia afacerilor, împrumut
de cărţi şi de alte publicatii, publicare electronica
on-line de periodice şi cărţi, publicare de
periodice şi cărţi in format electronic, publicare
de carii electronice şi periodice pe internet,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale in domeniul
medicinei, servicii de consultanta in materie
de publicare de cărţi, servicii educative in arta
fototipiei, servicii educative in arta picturii, servicii
educative in arta fotografica, coordonare de
festivaluri de arta interpretativa, servicii culturale,
activitati culturale, organizarea de spectacole
culturale, coordonare de activitati culturale:
ateliere organizate în scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale: furnizare de
informatii despre activitati culturale, organizare
de evenimente culturale in cadrul comunităților,
furnizare de atracții pentru vizitatori in scopuri
culturale, organizare şi realizare de taguri
cu scop cultural sau educațional, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor in scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de

închiriere de echipamente şi instalatii pentru
educație, divertisment, sport şi cultura, educație
in domeniul lingvistic, cercetare in domeniul
educației, educație în materie de caligrafie,
certificare de servicii de educație, organizare
de conferințe referitoare la educație, servicii de
educație, instruire şi divertisment, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
educație primara referitoare la alfabetizare,
servicii de consultanta în domeniul educației
antreprenoriale, furnizare de informatii şi
întocmire de rapoarte privind progresul, cu
privire la educație şi instruire, informații în
domeniul educației, furnizate on-line dintr-o baza
de date computerizata sau de pe internet,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de documente în materie de pregătire
profeşionala, stiinta, dreptul public şi probleme
sociale, publicare şi emitere de documente
științifice în legătură cu tehnologia medicala,
servicii de biblioteca cu privire la documente
stocate şi recuperate prin mijloace electronice,
servicii de biblioteca electronica, servicii de
biblioteca online, şi anume furnizare de servicii
de biblioteca electronica referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o rețea online
de calculatoare, servicii de biblioteca furnizate
prin intermediul unei baze de date computerizate
care conține informaţii extrase din ziare, servicii
de biblioteca electronica pentru furnizare de
informatii electronice (inclusiv informatii de
arhivă) sub forma de texte şi de informaţii
audio şi/sau video, publicare de manuale,
elaborare de manuale educative: furnizare online
de benzi desenate şi romane grafice care
nu pot fi descărcate, publicare de povesti:
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare de jurnale, publicarea de calendare,
publicarea de fotografii, publicare de materiale
educative, publicare de reviste, publicare de
lucrari științifice, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronica: pregătirea de
texte pentru publicare: publicare multimedia de
materiale tipărite, servicii de publicare on-line,
publicare de calendare de evenimente, publicare
de produse de imprimerie, publicarea de scenarii
de teatru, servicii pentru publicarea buletinelor
informative: servicii pentru publicarea de ghiduri,
publicare şi editare de materiale tipărite, servicii
de consultanta privind publicarea revistelor,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio şi multimedia, servicii de
consultanta cu privire la publicarea de texte
scrise, publicare de materiale tipărite, inclusiv
in format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, publicare de ghiduri, hărți de călătorie,
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registre cu orașe şi liste online, pentru uzul
calatorilor, nedescarcabîle, redactare de texte,
redactarea de scenarii, redactarea discursurilor
politice, creare (redactare) de podcast-uri, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, editare, întocmire de rapoarte
şi redactare de texte, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare: editare de
materiale tipărite care conțin poze, altele decât
cele de uz publicitar, consultanţă editorială:
servicii de consultanţă în domeniul editorial,
furnizarea de informaţii referitoare la activitatea
editorială.
42. Servicii științifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea:
analize industriale: servicii de cartografie,
digitalizarea documentelor (scanare), stocarea
electronica a datelor, design de arte grafice,
analiza scrisului de mana (grafologie), servicii
externalizate furnizate in domeniul tehnologiei
informației, servicii de laboratoare științifice,
cercetare științifica, găzduire de conținut digital,
şi anume jurnale şi bloguri online, programare
de software pentru evaluarea comportamentului
clientilor in magazine online, aşigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescarcabil pentru traducere, furnizare de
informatii şi rezultate privind cercetarea științifica
dintr-o baza de date online cu funcție de
cautare, furnizare de acces temporar la un
software online, care nu poate fi descărcat,
în vederea utilizării în procesele de editare şi
imprimare, servicii de deşign privind publicarea
de documente, găzduire de conținut educațional
multimedia, conversia textelor în format digital,
stocare electronica de imagini, digitalizare de
sunete şi imagini, conversia imaginilor de pe
suport fizic pe suport electronic, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze de
date, imagini şi alte date electronice, redactare
tehnica, consultanţă științifică, furnizare de
studii științifice, întocmire de rapoarte științifice,
furnizare de informatii științifice, închirieri de
instrumente științifice, realizare de analize
științifice, compilare de informaţii științifice,
cercetare şi dezvoltare științifica, proiectare
de materiale tipărite, proiectare de software
destinat utilizări cu mașini de tipărit, servicii de
consultanţă în materie de software de calculator
folosit pentru editare, creare şi menținere de
magazin online cu vânzare de cărţi pe suport de
hârtie, audiobookuri şi ebook-uri, deşign de cârti
de vizita, design vizual, design grafic, design
artistic comercial, design de broșuri, design
de ambalaje, servicii de ilustrare (design), arta
grafică şi design, servicii de design comercial,

design grafic şi industrial, servicii de design de
brand, design şi dezvoltare de produs, design
grafic asistat de calculator, design grafic de
logouri publicitare, servicii de design arhitectural
pentru expoziții, servicii de design de logo-
uri, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii științifice şi design privind
acest domeniu, servicii de design in materie
de reproducere de documente, design grafic
pe calculator pentru cartografiere prin proiecție
video, servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de conşiliere științifica, consultanţă
științifică.

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

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
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metalice pentru tablouri, ajutaje de metal, ajutaje
metalice, alice (din plumb) pentru sablare,
ancore, ancore din metal, ancore metalice de
barcă, ancore metalice de zidărie, apărătoare
metalice, arcuri (articole de fierărie), arcuri ca
articole de fierărie pentru tapițerie, armături
cu balama din metal, armături metalice pentru
curele, articole semifinisate din aluminiu sau
aliajele sale, articole semifinisate din nichel sau
aliajele sale, articole semifinisate din plumb
sau aliajele sale, articole semifinisate din staniu
sau aliajele sale, articole seminifisate din cupru
sau aliajele sale, baghete metalice pentru
muchii, balamale din metal acționate prin arc,
balamale din metal cu arc, balamale din metal
pentru podea, benzi metalice pentru colțuri,
instalații metalice pentru parcat biciclete, bețe
metalice pentru cort, bile de măcinare din oțel,
bile pentru rulmenți, blindaje confecționate din
metale comune, bobine din metal (nemecanice)
pentru depozitarea lanțurilor, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
comune, borduri metalice, bride metalice, bride
metalice (coliere), bride pentru cabluri, bucșe
elastice din metal, cu excepția pieselor de
mașini, bucșe metalice (altele decât piese
pentru mașini), butoni din metal pentru sertare,
ocheți de cabluri canale din metal de scurgere,
capace confecționate din metal, capace de
hidrant din metal, căciuli de ventilație din metal
pentru coșuri de fum, căptușeli (metalice) pentru
izolarea rezervoarelor de apă caldă, cârlige
metalice de uz menajer, cârlige metalice cu
șurub, cârlige din metal pentru agățat pălării,
cârlige din metal pentru ag ățat genți, cârlige
din metal destinate utilizării în construcții,
cârlige de sârmă, cârlige de ancorare din
metal, cârlige (fierărie), capcane pentru fiare
sălbatice, capcane din metal pentru animale
sălbatice, cătușe (pentru picioare) din metal,
cătușe (pentru mâini) din metal, cătușe, cârlige
metalice pentru trapeze, cârlige metalice pentru
prosoape, cârlige metalice pentru portmantouri,
cârlige metalice (ușă), cleme din metal pentru
vergele, cleme de suspendare din metal,
cleme de detensionare din metal, clapete
metalice anti-retur (altele decât piesele pentru
mașini), coliere acționate prin presiune (metal),
coliere de presiune (metal), coliere din metal
pentru rigole, canale, jgheaburi, coliere reglabile
(metal), conectoare din metal în formă de bară,
conectori din metal pentru vergele, console din
metal pentru atârnarea draperiilor la ferestre,
console din metal utilizate pentru fixarea plăcilor,
console metalice (construcții), corniere din
metal, corniere metalice, inele de cupru, cupole
metalice, cupe pentru premii realizate din metale

comune, cupe de premii realizate din metale
comune, cuiere metalice pentru îmbrăcăminte
(cârlige), cuiere din metale comune pentru
pălării, cuie pentru încălțăminte, din metal,
crampoane pentru gheață, crampoane metalice,
crampoane (pentru ascensiune), coșuri de
fum metalice: dispozitive de închidere cu inel
din metale comune, dispozitive de etanșare
din metal pentru reducerea frecării metalelor,
dispozitive de etanșare din metal pentru
prevenirea scurgerilor de gaze, dispozitive de
etanșare din metal pentru amortizoare de șocuri,
dispozitive de blocat roțile (gheare), dispozitive
de blocat roți, din metal (altele decât anti-
furt la vehicule), dispozitive de blocare din
metal, decorațiuni din metale comune pentru
torturi, decorațiuni adezive din metale comune
pentru perete, decorațiuni adezive din bronz
pentru perete, cuve metalice pentru mortar,
ecrane de protecție pentru cuptoare, ecrane
de protecție din metal, duze neautomate de
alimentare din metal, drugi de zăvor, dreptare
metalice, draperii metalice, dopuri și capace
metalice, dopuri metalice pentru sticle, dopuri
filetate metalice, pentru sticle, dopuri din metal
pentru chiuvete, dopuri (cepuri) metalice, folie
metalică pentru gătit, flecuri pentru pantofi, din
metal, flanșe oarbe metalice, fitinguri ramificate
din metal, fitinguri din metal sub formă de inel,
filmuri și foi din metal folosite la fabricarea
plăcilor de circuite, feronerie pentru dulapuri,
etichete metalice de cusut pe îmbrăcă minte,
etichete din metal, etichete adezive metalice
pentru genți, elemente profilate de scurgere
din metal, grătare pentru bușteni, grătare de
șters încălțămintea, gradene din metal, glisoare
metalice pentru mobilă, glisiere din metal pentru
sertare, ghidaje din metal pentru sertare, gheare
de picior (crampoane) pentru cățărare, garnitură
de reglare (metal), garnituri metalice pentru
sertare, garnituri metalice pentru paturi, garnituri
metalice pentru mobilă, împrejmuiri metalice
pentru șemineuri (mantale și polițe), cuiere
metalice pentru îmbrăcăminte (cârlige), îmbinări
cu ax de rotație din metal, holz șurub cârlig din
metal, guri de evacuare a fumului (canale de
aerisire) din metal, grile metalice, grile din metal,
grile de ventilație (metalice) pentru construcții,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
grilaje din oțel, grilaje metalice extensibile,
întinzătoare din metal pentru catarame cu
camă, întinză toare de cabluri metalice pentru
ambarcațiuni, dispozitive de întindere pentru
curele din metal, etriere de întindere, dispozitive
de îndepărtare a păsărilor, acționate de vânt,
limitatoare de viteză din metal, laminate din
folie de aluminiu cașerat ă pe hârtie, lamele de
placare din metal, lamele de etanșare, lamele,
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jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
sferice din metal, mânere metalice pentru
sertare, mânere metalice, mânere din metale
comune pentru sertare, virole pentru mânere,
matrițe (mulaj), materiale blindate din metal,
manșoane (articole de fierărie), mantale din
metal pentru șeminee, litere și cifre din metale
obișnuite cu excepția caracterelor de tipografie,
limitatoare de viteză metalice (mobile), pene
pentru roți confecționate în principal din metal,
pene metalice (altele decât cele pentru utilizare
în domeniul maritim), rotile metalice pentru
paturi, paravane metalice pentru cuptoare,
opritoare metalice pentru dulapuri, opritoare
metalice, opritoare din metal, olane metalice
pentru coșuri de fum, ocheți de parâme, nicovale
cu două coarne, nicovale, plăci metalice de
drenaj, plăci metalice de ancorare, plăci metalice
cu bază reglabilă, plăci de strângere pentru
menghine (articole de fierărie), plăci de calare
din metal, plăci de bază metalice pentru picioare,
plăci de ancorare din metal, plasă de sârmă,
pitoane metalice (echipament de alpinism),
pitoane din metal, pinteni, platoșe (cuirase),
cârlige metalice pentru portmantouri, proptele
(nicovale portabile), racorduri de ungere,
racorduri metalice de expansiune, racorduri
olandeze din metal (altele decât vehicule), rame
de metal pentru plăcuțe de înmatriculare, rame
metalice pentru rafturi (altele decât mobilierul),
rampe din metal pentru parcarea vehiculelor,
rampe metalice, robinete de trecere (cruci de
îmbinare cu robinet) metalice, șine din metal
pentru sertare, șine de susținere din metal, șine
de glisare din metal pentru sertare, șarniere
metalice, șaibe metalice de separare, șaibe de
siguranță din metal, șaibe cu arc din metal, șaibe
(produse de fierărie), sigilii metalice de piston,
sigilii de plumb, scripeți metalici (cu excepția
celor pentru maș ini), ștergătoare din metal
pentru picioare, șine metalice pentru fotografii,
suporturi’ din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi de montanți din metal, supape metalice
cu clapetă, supape metalice pentru evacuare
(altele decât piese pentru mașini), stâlpi metalici
de delimitare, stâlpi din metal pentru distribuția
cablurilor, stâlpi din metal pentru conducerea
cablurilor, stâlpi din metal pentru accesarea
cablurilor, structuri de susținere din metal pentru
bannere, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, șuruburi cu cap inelar, suporturi în
consolă din metal, suporturi suspendate pentru
plante, din metal, suporturi pentru copaci (arbori)
(metalice), suporturi metalice pentru rafturi (cu
excepția pieselor de mobilier), suporturi metalice
pentru rafturi, suporturi metalice pentru plante,
suporturi metalice pentru motoare, suporturi
metalice pentru haine, suporturi metalice pentru

corturi, țăruși metalici pentru grădină, țăruși
metalici pentru corturi, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, țevi de scurgere din metal,
țesături metalice, șuruburi metalice pentru ghea
ță, tăvi metalice, tălăngi, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, tije metalice de consolidare pentru
cofrare, tije de măcinare din oțel, trambuline
de metal, trapeze metalice pentru ambarcațiuni
cu pânze, tuburi metalice (produse de fierărie),
turnichete neautomate din metal, uși batante
din metal pentru câini/pisici, uși batante din
metal pentru pisici, ventilatoare (guri de aerisire)
din metal pentru clădiri, vitrine metalice pentru
magazine, ținte (dibluri) din metal, ținte pentru
geamuri, ținte pențru pulverizarea catodică,
articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, accesorii din metale commune
pentru dulapuri, recipiente metalice de ambalaj,
ambalaje din tablă cositorită, bene metalice
pentru reziduuri, bidoane (recipiente) metalice
pentru lapte, boxe de fătare pentru scroafe, din
metal, buncăre metalice (nemecanice), butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichid, butelii confecționate din metal
pentru gaz sub presiune, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz, butelii din metal pentru gaz sub
presiune, butelii metalice pentru gaz comprimat,
butelii metalice pentru gaz sau lichide sub
presiune, vândute goale, butoaie din metal altele
decât recipiente de uz casnic, butoaie metalice,
butoaie metalice (barice), butoaie metalice
pentru depozitare, butoaie metalice pentru sticle
de vin, buți din metal (butoaie), cadre din
metal pentru cutii, canale (de canalizare) din
metal, canistre de benzină din metal, canistre
de combustibil din metal, canistre din metal,
căptușeli ajustate pentru coșuri metalice, casete
metalice, carcase speciale pentru manipularea și
transportul buteliilor metalice cu gaz comprimat,
carcase din metal, capsule’martor din metal,
capace înfiletate metalice, capace metalice
pentru sticle, capace metalice de îmbuteliere,
capace metalice de conserve, capace interne
plutitoare din aluminiu pentru utilizarea la
cisternele de depozitare a gazului sau a gazului
lichefiat, containere de transport din metal,
containere de siguranță din metal, containere
de gunoi metalice de uz industrial (bene),
containere de depozitare din metal, containere
cu cârlige pentru ridicat, din metal, conserve
metalice, conectoare metalice, colectoare pentru
apa de ploaie (metal), cilindri metalici de înaltă
presiune (containere), cilindri din metal, pentru
gaz comprimat sau lichide (gol), cilindri din metal
pentru lichide criogenice, cepuri metalice, cilindri
de oțel pentru aer lichid (lichefiat), cilindri de oțel
pentru gaz comprimat, cilindri din metal pentru
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gaze comprimate, containere metalice pentru
deșeuri, containere metalice pentru deșeuri, nu
de uz medical, containere metalice pentru gunoi
(pubele), containere metalice pentru produse
chimice, lichide și gaze comprimate, containere
metalice plutitoare, copăi din metal, coșuri din
metal, coșuri din metale comune, coșuri din
metale comune pentru uz industrial, coșuri
metalice, coșuri metalice pentru hârtii de uz
industrial, cutii de colectare (metalice), cutii
de colectă (metalice), cutii de scrisori din
metal cu ușiță, cutii decorative metalice, cutii
destinate stivuirii (metal), cutii din metal, cutii
din metal pentru băuturi alcoolice, cuști din
metal, cuști metalice pentru animale sălbatice,
cuști flotante din metal pentru piscicultură,
cuști metalice pentru transportul animalelor,
cutii metalice neelectrice pentru cabluri, cutii
metalice pentru conserve (goale), cutii metalice
pentru băuturi, cutii metalice pentru muniție, cutii
metalice pentru scrisori, cutii metalice pentru
truse de scule (goale), cutii metalice utilizate
pentru depozitare, cutii metalice, vândute
goale, cutii pentru unelte, din metal, cutii
poștale metalice, cuve metalice, dispozitive
metalice de închidere, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, dispozitive metalice
de închidere pentru sticle, dopuri metalice pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, dulapuri metalice rezistente la foc
(seifuri), dulăpioare metalice antifoc (altele
decât mobilierul), dulăpioare metalice pentru
alimente, gabioane metalice, garnituri metalice
pentru sicrie, închideri cu capac confecționate
din metal, închizători de metal pentru genți,
închideri cu capac din metal, pâlnii colectoare
din metal pentru ape pluviale, paleți metalici
pentru încă rcare și descărcare, palete mobile
confecționate din metal, palete metalice pentru
manipulare, palete metalice de încărcare, palete
metalice de transport, palete de metal, oțel
pentru cutii de conserve, oțel pentru conserve,
palete metalice pentru manipulare, lăzi metalice,
lăzi din metal pentru sticle, jgheaburi metalice
de alimentare, recipiente din metal pentru
depozitarea și transportul de produse, rafturi
metalice paleți, rame metalice pentru morminte,
recipiente confecționate din metal destinate
utilizării la stocarea gazelor, recipiente de
reciclare din metal, recipiente din metal pentru
evacuarea uleiului de motor, recipiente din
metal pentru gaze comprimate, recipiente
metalice de aerosoli (goale), recipiente metalice
industriale pentru ambalare, recipiente metalice
pentru aerosoli, vândute goale, recipiente
metalice pentru depozitarea uneltelor (goale),
recipiente metalice pentru furaje, recipiente
metalice pentru gaz comprimat, recipiente

metalice pentru îngrășăminte lichide, recipiente
metalice pentru gaze lichefiate, rezervoare din
metal pentru transportarea gazului lichefiat,
rezervoare din metal pentru transportarea
gazelor comprimate, rezervoare din metal pentru
depozitarea gazului, rezervoare din metal pentru
ape pluviale, rezervoare de metal (structuri),
rezervoare de metal, rezervoare de decantare
din metal, rezervoare (containere) metalice
pentru stocarea lichidelor, rezervoare (cisterne)
de apă din metal de uz gospodăresc, rezervoare
(cisterne) de apă din metal, recipiente pentru
compost metalice, recipiente metalice pentru
acizi, recipiente metalice pentru combustibili
lichizi, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, recipiente metalice
sub formă de capsule, tubulaturi metalice,
palete metalice pentru transport, staniol, silozuri
metalice, silozuri de depozitare din oțel,
seifuri metalice rezistente la foc, lăzi metalice
pentru scule (goale), robinete metalice pentru
butoaie, rezervoare pentru depozitarea gazului
lichefiat (din metal), rezervoare metalice pentru
depozitarea lichidelor, rezervoare metalice
pentru depozitare de gaze comprimate, metal
rezervoare (structuri), rezervoare industriale
din metal pentru apă, rezervoare metalice
de separare, rezervoare metalice pentru apă
potabilă, acoperiri din aluminiu pentru faț ade,
acoperiri din metal pentru fațade, acoperiri
metalice, acoperiri metalice pentru tavane,
acoperiș metalic care încorporează baterii
solare, acoperișuri de metal, care includ
celule fotovoltaice, acoperișuri de metal, care
includ celule solare, acoperișuri metalice,
amestecuri refractare apte pentru turnare, din
metal, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, antretoaze
din metal, arhitrave din metal, armături de
oțel pentru construirea planșeelor de beton,
armături metalice, armături metalice pentru
beton, armături metalice pentru construcții,
articole din metal destinate placării pereților
interiori, articole din metal pentru placare,
articole din metal pentru placarea fațadelor,
articole din metal pentru placarea pereților,
articole din metal pentru placarea pereților
interiori, articole din metal pentru placarea
tavanelor, balustrade din metal, balustrade din
metal pentru clădiri, balustrade din metal pentru
pasarele, balustrade din metal pentru scări,
balustrade metalice pentru balcoane, balustrade
metalice pentru garduri, balustrade metalice
pentru poduri, bandă hidroizolatoare din aluminiu
pentru îmbinări ale acoperi șurilor, bandă
hidroizolatoare din plumb pentru îmbinări ale
acoperișurilor, bare de armare din metal, bare de
armare din metal pentru zidării, articole metalice
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folosite în construcții, articole metalice utilizate
în construcții, baghete decorative din metal, bare
de armare din metal pentru beton, bare de
armătură din metal pentru lucrări de zidărie, bare
de fontă nodulară, bare de metal pentru băi și
dușuri, bare din metal, bare metalice de prindere
pentru căzi de baie, bare pentru grătare metalice,
bariere antiefracție din metal, benzi de plumb
destinate utilizării la ferestre, benzi metalice
pentru plinte, blocuri de coșuri de fum (metalice),
blocuri metalice pentru construcție, blocuri
metalice pentru utilizare în construcția podelelor,
blocuri refractare din metal, borduri de alei,
confecționate din materiale metalice, buiandrugi
de metal, cadre de o țel pentru construcții,
cadre din metal pentru cămine de vizitare, cadre
metalice, cadre metalice (construcții), cadre
modulare prefabricate din oțel, cadre spațiale
metalice, cadre structurale (schelete) din metal
pentru construcții, cadre structurale din metal
pentru construcții, canale de aer din metal
pentru clădiri, cămine de vizitare confecționate
din metal, cămine de vizitare din metal, canale
de aerisire din metal, canale de scurgere din
metal, canale de scurgere metalice, canale de
ventilaț ie metalice, canale metalice de fum
destinate utilizării în construcții, canale metalice
de scurgere, canalizări stradale din metal,
capace de ventilație metalice pentru canalele
de ventilație, capace metalice pentru guri de
aerisire, capace metalice pentru guri de vizitare,
capace pentru guri de vizitare confecționate
din metal, capace și grătare metalice pentru
guri de scurgere, capiteluri (metalice) care
fac parte din coloane, capiteluri (metalice)
care fac parte din piloni, colțare metalice cu
plasă, componente de construcții (metalice) sub
formă de plăci, componente de construcții din
metal pentru construirea arcadelor, căptușeli
metalice (construcții), căptușeli metalice pentru
coșuri de fum, căptușeli metalice pentru
pereți, căptușeli refractare pentru cuptoare,
din metal, căptușiri din metal, cărămizi pentru
construcții, cărămizi refractare din metal,
cărămizi semirefractare din metal, carosabile
din metal, coame metalice de acoperiș, cofraje
metalice pentru beton, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, conducte metalice
pentru instalații de aer condiționat, conducte
metalice pentru instalații de climatizare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilație,
conducte metalice pentru încălzire, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, console (din metal), construcții
cu fațadă termoizolantă cu pereți dubli (de
metal), componente din metal pentru construirea

fațadelor, componente metalice fabricate pentru
fundaț ii de clădiri, componente metalice pentru
acoperiș, componente metalice prefabricate
pentru construcții, cornișe metalice, ornamente
de cornișe metalice, coșuri de fum din oțel, dale
de acoperire din metal, dale de perete, metalice,
dale de promenadă din metal, dale metalice, dale
metalice de pardoseală pentru construcții, dale
metalice de tavan, dale metalice pentru pavaje,
dispozitive metalice de ancorat, distanțiere
ca elemente de construcție confecționate din
metal, construcții cu structuri metalice, corniere
de acoperiș, corniere metalice pentru rigips
(materiale de construcții), dreptare metalice
folosite în construcția și montarea planșeurilor,
elemente de construcții prefabricate metalice,
elemente de fațadă din metal, elemente metalice
pentru fațade de clădiri, elemente metalice
pentru tavane, elemente prefabricate din metal
pentru construcții, extrudări metalice, fante de
ventilație confecționate din metal, fațade din
metal, fațade din metal pentru pereț i, dolii
din metal pentru construcții, dolii metalice
(construcții), dolii metalice pentru acoperișuri,
flanșe de ancorare din metal, foi de oțel pentru
construcții, foi metalice pentru acoperișuri, fontă
pentru utilizare în construcții, forme metalice de
turnare, forme metalice de turnare pentru beton,
frize (elemente metalice pentru construcții),
garduri din zale metalice, garduri și panouri
metalice, garnituri din metal pentru rigole, ferme
de acoperiș din metal, feronerie arhitecturală
utilizată în construc ții, feronerie din metal pentru
construcții, feronerie pentru construcții, grilaje
din metal, grilaje din metal pentru drumuri,
grilaje din metal pentru pavaje, grilaje din metal
pentru tavane false, grilaje metalice, grinzi cu
zăbrele, grinzi de construcții (metalice), grinzi
de fier sau oțel, bare pentru grătare metalice,
garnituri metalice pentru construcții, grilaj din
metal, grilaje de metal, grilaje de ventilare din
metal, grinzi metalice, grinzi metalice pentru
clădiri, grinzi subțiri din metal, guseuri din
metal, instalații pentru pereți cortină din metal,
instalații metalice pentru plafon, intradosuri
(materiale metalice de construcții), îmbrăcăminte
murală din metal pentru clădiri, îmbrăcăminte
murală din metal pentru construirea pereților,
îmbrăcăminte pentru construcții metalice,
îmbrăcăminte rutieră metalică, grinzi (metalice)
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru construcții, grinzi din metale comune
pentru sisteme de cofrare, grinzi din oțel,
jgheaburi din metal pentru colectarea apei de
ploaie, jgheaburi din metal pentru colectarea
apei reziduale, jgheaburi din metal pentru
evacuarea apei de ploaie, jgheaburi din metal
pentru evacuarea apei reziduale, jgheaburi
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metalice, jgheaburi metalice pentru acoperiș,
lambriuri din metal, lame metalice de parchet
flotant, învelitori din metal pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperișuri, intradosuri
(metalice), jgheaburi de metal pentru ploaie,
jgheaburi din aluminiu, jgheaburi din metal
pentru acoperișuri, lonjeroane metalice pentru
construcții, manșoane de ancorare din metal,
materiale de construcție din oțel, materiale de
construcții (metalice) sub formă de foi, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de suprafață pentru terenuri
de sport pentru toate anotimpurile (metalice)
pentru exterior, materiale de suprafață pentru
terenuri de sport pentru toate anotimpurile
(metalice) pentru interior, materiale de întărire
din metal pentru construcții, materiale metalice
de construcție pentru șosele, materiale metalice
de pavaj, materiale metalice de întărire pentru
construcții, mână curentă din metal pentru
scări, materiale pentru căile ferate, materiale
metalice pentru acoperiș uri, materiale metalice
pentru construcție, materiale metalice pentru
construcții, materiale metalice pentru construirea
drumurilor, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale metalice refractare pentru
construcții, materiale refractare metalice arse
(material de construcții), matrițe de turnare sub
presiune din metal, matrițe din metal pentru
turnarea produselor din ciment, membrane
metalice pentru acoperișuri, metale de placare,
mulaje din metal pentru construcții, mulaje
metalice, muluri din metal pentru construcții,
panouri acustice din metal pentru tavane,
panouri acustice, din metal, panouri antistropi
(metalice), panouri de acoperire din metal
pentru construirea pereților, panouri de acoperire
izolante din metal pentru pereți, panouri de
metal, panouri de pereți despărțitori din metal,
panouri de tavan, din metal, panouri din
metal, panouri din metal pentru pereți laterali,
panouri din metal pentru placarea acoperișurilor,
obloane metalice pentru arhitectură, ornamente
din metal pentru construcții, palplanșe metalice,
panouri acustice din metal pentru pereți,
panouri metalice de pardoseli, panouri metalice
de perete, panouri metalice de placare,
panouri metalice despărțitoare pentru cameră
(altele decât mobilierul), panouri metalice
izolante pentru construcții, panouri metalice
pentru acoperișuri, panouri metalice pentru
garduri, panouri metalice pentru placarea
clădirilor, panouri metalice pentru plafon, panouri
metalice pentru timpan (arhitectură), panouri
modulare din metal pentru pereți, panouri
din metal pentru tavane, panouri exterioare
din metal, panouri frontale metalice, panouri

metalice, panouri (rame metalice) folosite
în construcții, parapete din metal, paravane
metalice (altele decât mobilierul), paravane
metalice (pereți despărțitori), paravane metalice
mobile (structuri), pardoseli confecționate din
aliaje metalice, pardoseli din metal, pardoseli
metalice, pavaje confecționate din metal, pavaje
metalice, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), pereți de compartimentare din
metal, pereți despărțitori din metal, pereți
despărțitori metalici (care nu fac parte din
mobilier), pereți din metal pentru cabine, piese
de conectare din metal pentru jgheaburi,
piese de feronerie arhitecturale din metale
comune și aliajele acestora, piese metalice
ștanțate, piese turnate din aliaje metalice
pentru construcții, piese turnate din metal
pentru construcții, piese turnate din plumb sau
aliaje ale acestuia, piloni din metal, placaje
metalice pentru pereți, placare cu aluminiu,
placări cu metal pentru protecție împotriva
intemperiilor, placarea cu metal a pereților
clădirilor, pereți metalici blindați, pereți metalici
pentru construcții, pereți metalici prefabricați,
pereți mobili confecționați din metal, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
plăci de intrados (metalice): plăci de pardoseală
metalice, plăci de perete din metal, plăci de
tavane din metal, plăci din metal, plăci metalice,
plăci metalice de acoperire, plăci metalice de
blindare pentru clădiri, plăci metalice de căptușit
pereții pentru construcții, plăci de acoperire
din metal, placări (metalice) pentru construcții,
plăci de ancorare, plase din metale comune,
plinte de metal, plăci metalice de construcție,
plăci metalice pentru acoperirea pereților,
plăci metalice pentru construcții, plăci metalice
pentru exterioare (de protecție) împotriva
intemperiilor, plăci metalice pentru panouri,
plăci murale metalice, plăci (metalice) pentru
plafoane, plăci profilate (metalice), plafoane
metalice, planșee metalice, planșee pentru
barje (metalice), planșee provizorii metalice,
profile de protecție din metal pentru pereți,
profile (profiluri) metalice, plinte din metal, plinte
metalice, podele metalice, porticuri din metal,
profile din aluminiu utilizate pentru sisteme
de informație sau de afișaj, profile metalice,
profile metalice (semifabricate), profile metalice
decorative, profiluri metalice, profiluri metalice
cu izolare termică, profiluri metalice pentru
scopuri de izolare termică, protecții din metal
pentru ferestre, rame metalice pentru construcții,
schelete din metal pentru camere, reazeme
pentru poduri (materiale de construcții) metalice,
rigole metalice de scurgere, rigole metalice
stradale, rozete (decorațiuni de tavan) din metal,
schelete din metal pentru tavane, scânduri
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din metal pentru podea, scări confecționate
din metal, scări de metal, scări din metal,
secțiuni de pardoseală confecționate din metal,
secțiuni de profiluri prin extruziune din aluminiu,
șarpante de acoperiș din metal, șarpante
metalice, șarpante metalice pentru construcții,
secțiuni extrudate de aluminiu, secțiuni profile
metalice, segmente confecționate din metal
pentru căptușirea tunelelor, segmente metalice
fasonate, sisteme modulare de șemineu din
oțel, socluri din metal, șine confecționate din
metal, șine de ancorare din metal, șine de
ancorare din metal pentru apartamente, șine de
ghidare din metal, șine de metal pentru căzi
de baie, șine de oțel, șine glisante din metal,
șine profilate din metal pentru placare, șipci
metalice, spaliere metalice, streșini din metal,
structuri de pereți prefabricate din metal cu
izolație din vată minerală, structuri de schelete
din metal, structuri din metal pentru acoperișuri,
structuri din oțel, structuri metalice, structuri
metalice pentru construcții, stâlpi de delimitare
din metal, stâlpi de metal (părți de construcție),
stâlpi metalici pentru limitare, structuri metalice
pentru închiderea balconului, structuri modulare
metalice, structuri modulare mobile pentru
construcții (metal), structuri pentru cadre
metalice, structuri reticulare metalice, suporturi
din aluminiu pentru panouri, suporturi din metal
pentru jgheaburi, suporturi din metal pentru
sticlă, suporturi din metal pentru zidării, suporturi
metalice de parapete, suporturi metalice pentru
plafoane, tablă metalică pentru acoperiș, țevi,
tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, table metalice pentru
acoperișuri, table pentru acoperișuri metalice,
tavane cu panouri (metalice), tavane suspendate
cu cadre metalice, tavane suspendate metalice,
terminale de coșuri de fum (metalice), tije
de armătură din metal, toarte de ancoraje
metalice, unelte metalice pentru construcții,
țigle metalice, țigle metalice de acoperișuri,
țigle metalice pentru acoperișuri, țigle olandeze
metalice, unități de construcții modulare
transportabile din metal, metal unități modulare
pentru construcții, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, versante metalice pentru acoperiș,
alamă, metal alb, aliaj de aluminiu ranforsat
cu bauxită, aliaj de titan, aliaj de uraniu, aliaje
argint- nichel, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția fierului, aliaje cu agenți aditivi pentru
producția oțelului, aliaje de aluminiu, aliaje de
aluminiu ranforsate cu ceramică, aliaje de crom,
aliaje de fier, aliaje de fier-carbon, aliaje de
magneziu, aliaje de metal cu calciu și aluminiu,
aliaje din aluminiu, aliaje din magneziu, aliaje
din nichel, aliaje din oțel brut sau semifabricat,
brute sau semifabricate, aliaje forjate (metal),

aliaje metalice, aliaje metalice pentru fabricarea
ulterioară, aliaje plumb-cositor, aliaje utilizate
pentru turnare, aluminiu, folii din aluminiu, aliaje
de metale obișnuite, aliaje de plumb, aliaje
de staniu placate cu argint, aliaje din alamă,
bandă de oțel, bandă metalică, bare cilindrice
metalice, bare confecționate din titan, bare de
cositor, bare de cositor sub formă de spirală,
bare de metal pentru prelucrare ulterioară, bare
de oțel laminate la cald, bare de oțel tras la
rece, bare din oțel finisate la rece, bară din
oțel, aluminiu ranforsat cu bauxită, aluminiu
ranforsat cu ceramică, metal antifricțiune, bandă
de cupru, bare din oțel tubular, bare filetate din
metal, bare metalice, bare metalice exfoliate,
bare metalice trase și șlefuite, benzi de aluminiu,
benzi metalice subțiri, bile de oțel, blindaje,
blindaje din metal, blumuri (metalurgie), brame,
bronz, butuci de metal, cadmiu, catarge metalice
(cu excepția antenelor sau pentru ambarcațiuni),
cobalt brut (metal), crom, minereuri de crom,
cupru brut sau semifabricat, deșeuri de carbon-
oțel cu conținut redus de cupru, deș euri de
oțel sau metal feros, deșeuri din oțel aliat,
discuri de aluminiu, discuri din metal, ferocrom,
feromolibden, minereuri de fier, fier, piese turnate
din fier , fier galvanizat, fier spongios, fier sub
formă de benzi, fier sub formă de granule,
foi de aluminiu, foi de blindare din metal, foi
de metal inclusiv cele din aliaje de oțel și
titan, foi de oțel pentru caroserii de automobile,
ferosiliciu, ferotitan, ferotungsten, fibre de oțel,
fontă brută sau semifabricată, galenă (minereu),
germaniu, gluciniu (beriliu), hafniu (celțiu), indiu,
limonit (mineral), lingouri de cupru, lingouri de
fier pur, lingouri de Magneziu, lingouri de metal
obișnuit, lingouri din aliaj de aluminiu, lingouri
din aliaj de plumb, lingouri din aliaj de staniu
(cositor), lingouri din aliaj de titan, lingouri din
aliaj de zinc, lingouri din aliaj pe bază de cupru,
lingouri din aliaje de magneziu, lingouri din
aluminiu, lingouri din aliaje de nichel, magneziu,
mangan, metale comune forjate, metale comune
și aliajele acestora inclusiv oțel inoxidabil, metale
comune și aliajele lor, metale comune, brute sau
semiprelucrate, pentru prelucrarea ulterioară,
metale feroase, metale grele, metale laminate,
metale neferoase, metale neferoase și aliajele
lor, metale neprețioase obișnuite, aliaje din
metale obișnuite, metal de bază în stare brută,
metale, metale anodice, metale comune, metale
sub formă de folie pentru imprimante 3D,
metale sub formă de pulbere pentru imprimante
3D, metale sub formă de pulberi, materiale
metaloceramic (cermeți), minereuri, minereuri
de cobalt, minereuri de cupru, minereuri de
fier, minereuri de mangan, minereuri de metal
tratate, minereuri de molibden, minereuri de
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nichel, minereuri de plumb, minereuri de
staniu, minereuri de wolfram, minereuri de zinc,
minereuri metalifere, molibden, montanți din
metal, nichel, niobiu, nișe (metal), oțel, aliaje
de oțel, benzi de oțel, oțel brut, oțel sub
formă de plăci, oțel sub formă de folii, oțel
sub formă de foi, oțel sub formă de cilindru,
oțel sub formă de bobine, oțel sub formă de
benzi, oțel sub formă de bară, oțel profilat, oțel
placat, oțel inoxidabil sub formă de foi, oțel
inoxidabil sub formă de benzi, oțel inoxidabil,
oțel carbon, oțel brut sau semifabricat, piese
turnate din oțel, piese turnate din oțel sub formă
de foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă,
piese turnate din fontă (semifabricate), piese din
metale forjat, piese din metal brut, piese de metal
brute pentru confecționarea țevilor de arme,
piese de metal brute pentru confecționarea
cartușelor, panouri de cupru pentru fabricarea
plăcilor cu circuite electrice, oțeluri sub formă
de tambure, oțeluri relaminate, oțeluri laminate,
table din oțel, oțel sub formă de rulou, oțel sub
formă de tije, oțel tras la rece, pilitură, pirite
de fier, platbande, platbande de oțel laminate
la rece, plumb brut sau semifabricat, plumb
pentru turnarea figurilor, plăci de blindare din
metal, plăci de oțel acoperite cu vinii, plăci
din aluminiu, plăci din metal inclusiv cele cu
aliaje de oțel și titan, plăci din metale comune,
plăci din oțel galvanizat, poansoane pentru ștanț
area monedelor, praf de cupru, prefabricate
din oțel, pudre metalice utilizate în fabricare,
pudră de magneziu, pudră de niobiu, pudră
de tantal, pudră de zinc, pulbere de aluminiu,
pulbere de mangan, pulbere de tungsten, rulouri
metalice laminate la rece, stâlpi (popi) din oțel,
stâlpi metalici (cu excepția antenelor sau pentru
ambarcațiuni), sârmă laminată, staniu, staniu și
aliaje de staniu (cositor), table, table din oțel
acoperite cu vinii, table din oțel acoperite cu zinc
(galvanizate), tablă de aluminiu, tablă metalică,
bandă metalică și bobine metalice, tablă placată
cu nichel și zinc, tantal (metal), tantalul și aliajele
sale, tije filetate din metal, tije metalice, tije
metalice acoperite cu flux, tije sau vergele de
oțel, zirconiu, zinc și aliaje de zinc, zinc, vanadiu,
tungsten, tuburi din oțel, inclusiv cele laminate,
decapate sau șlefuite, tuburi din oțel laminat la
cald, tombac, tole, titan și aliaje de titan, titan brut
sau semiprelucrat, titan.
7. Echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru mișcare
și manevrare, echipament pentru mă turare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte
de urgență și salvare, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru

fabricare, pompe, compresoare și suflante,
roboți industriali, generatoare de curent,
generatoare de electricitate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import- export, cotații pentru oferte
de licitații, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări, pentru
a permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse,servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și
să cumpere comod aceste servicii, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii ale agențiilor de export, servicii ale
agențiilor de import, servicii de achiziții pentru
terţi, servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comandă (pentru terți),
servicii de comandă cu ridicata, servicii de
comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
import și export, servicii de telemarketing, servicii
pentru promovarea exporturilor, vânzare prin
licitație publică.
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39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, parcare
și depozitare de vehicule, servicii de închiriere
în legătură cu transport și depozitare, transport,
organizarea transportului, parcare și depozitare
vehicule, ancorare, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, abraziune,
acoperire cu folie subțire a componentelor
optice, acoperire cu pulberi, acoperire de
lentile optice, acoperire electroforetică, acoperire
electrolitică, acoperire prin nitrurare în plasmă,
acoperirea (placarea) metalelor, acoperirea
metalelor, acoperirea metalelor (nu prin vopsire),
acoperiri cu nitrură de titan, amestecare de
lubrifianți pentru terți, amestecarea de petrol
în stare brută și uleiuri sintetice, aplicare de
straturi de protecție pe suprafeț ele mașinilor
și uneltelor, aplicare de straturi folosind tehnici
de depunere chimică din faza de vapori,
aplicare de straturi folosind tehnici de depunere
fizică din faza de vapori, aplicare de straturi
folosind tehnici de depunere în vid, aplicare de
straturi folosind tehnici de pulverizare termică
cu jet de plasmă, aplicare de straturi rezistente
la uzură pe metale și plastic, aplicare de
straturi rezistente la uzură prin procese auto-
catalitice, aplicare de straturi rezistente la
uzură prin procese electrolitice, aplicare de
straturi rezistențe la uzură pe componente
tehnice, aplicarea unui strat de finisare pe
foile și rolele din oțel inoxidabil, arămire,
călirea metalelor, conversie catalitică de compuși
chimici, cristalizarea metalelor, cromare,
cromarea articolelor metalice, cromarea dură
a suprafețelor metalice, cromarea dură și
nichelarea dură a suprafețelor metalice,
cromarea obiectelor metalice, cufundare la
cald, cuprare, debitare, rindeluire (ferăstrău
mecanic), debitarea materialelor, decapare,
dezoxidarea circuitelor imprimate, emailarea
metalelor, extrudarea de aliaje metalice,
fasonarea componentelor metalice, finisarea
metalelor, finisarea suprafețelor articolelor
metalice, finisarea suprafețelor prin ciocănire,
formare la rece a metalului, frezare, furnizare
de informații privind tratarea materialelor,
galvanizare: galvanizarea metalelor, gravare,
gravarea de matrițe, gravarea șabloanelor,
imprimare 3D, informații privind tratarea
materialelor, informații în domeniul prelucrărilor
de materiale: laminare, laminare de plăci de
metal, laminarea metalelor, lipirea metalelor,
lucrări de forjare, lustruirea oțelului inoxidabil,
lustruirea prin abraziune a suprafețelor metalice,

lustruirea suprafețelor, acoperirea metalelor,
călirea metalelor, metalizare, metalizarea
suprafețelor, nichelare, nichelarea dură a
suprafețelor metalice, perforarea metalelor,
placarea metalelor, placarea pe interior și pe
exterior a țevilor și tuburilor metalice, placarea
și laminarea metalelor, polimerizare, polizare,
polizare prin abraziune, polizarea metalelor,
prelucrare de metale, prelucrare de piese
pentru alte persoane (servicii de prelucrare
mecanică), prelucrare metalurgică, prelucrare
oxizilor de fier, prelucrarea catalizatorilor de
ardere pentru recuperarea metalelor nobile,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, presarea
metalelor, sablare cu alice metalice, servicii de
matrițare pentru componente de automobile,
servicii de polizare, servicii de recoacere, servicii
de sablare, servicii de sudură, servicii de
topire de metale, servicii de tratare a metalelor,
șlefuirea suprafețelor, ștanțarea metalelor,
sudare, tinichigerie, tăiere cu fierăstrăul, tăiere
de metale, tăierea metalelor, tăierea oțelului,
tratarea la cald a metalelor, tratarea la cald
a minereurilor, tratarea la cald a suprafețelor
metalice, tratarea la cald a țevilor și tuburilor
metalice, tratarea metalelor, tratarea metalului
(călire), tratarea metalului (emailare), tratarea
metalului (forjare), tratarea metalului (matrițare),
tratarea metalului (modelare), tratarea metalului
(ștanțare), tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, pe baza proceselor de
galvanizare prin scufundare la cald și de
acoperire cu pulbere, tratarea (prelucrarea)
metalului, tratarea pieselor metalice pentru
prevenirea coroziunii, turnare în metalurgie,
turnarea metalelor, turnări sub presiune, zincare.

───────
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(210) M 2021 09032
(151) 17/12/2021
(732) RÓBERT LAKATOS, STR.

HOLLÓK NR. 23, AP. 6, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)
pietei.ro

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

35. Publicitate și marketing, servicii de
promovare, promovarea comercială, închiriere
de spații publicitare, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, intermediere de contracte (pentru
terți), organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse, prezentare de bunuri si servicii,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de comenzi
online computerizate, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, servicii
de comerţ de mărfuri pentru terți, procesarea
tranzacțiilor cu cărți de credit pentru terți,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru

terți, procesarea tranzacțiilor cu carduri de credit
(de tip charge card) pentru terți.
42. Găzduirea site-urilor informatice, găzduirea
site-urilor de internet (site-uri web), găzduire
de site-uri web pentru terți, găzduire de site-
uri pentru dispozitive mobile, găzduirea unui
site web online pentru crearea și găzduirea
de micro site-uri web pentru afaceri, creare,
întreținere și găzduire de site-uri web pentru alte
persoane, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, găzduirea unui
site pentru stocare electronică de fotografii
digitale și videoclipuri, 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 09033
(151) 17/12/2021
(732) KONCERN ZA PROIZVODNJU

I PROMET KONDITORSKIH
PROIZVODA BAMBI A.D.
POZAREVAC, DJURE DJAKOVICA
BB, POZAREVAC, 12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)

TREATNESS
(300)

Prioritate invocată:
18139/2021/08-12-2021/CH

(531) Clasificare Viena:
24.09.02; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Biscuiți, prăjituri, napolitane
───────

(210) M 2021 09034
(151) 17/12/2021
(732) ȚIFREA RALUCA BRÎNDUȘA

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. CRISAN, NR. 1, PARTER,
BL. 80, AP. 42, JUDETUL SĂLAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

Botanikum Pur şi
Simplu din Natură

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.03.13

(591) Culori revendicate:negru, galben, maro,
verde, albastru, crem

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

3. Săpun lichid, săpunuri nemedicinale, săpunuri
cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri de baie
lichide, săpunuri lichide pentru mâini și față,
săpunuri sub formă de gel, uleiuri pentru masaj,
uleiuri de masaj, creme de masaj, nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, uleiuri
pentru masaj corporal, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri de masaj pentru față, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
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(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
anti îmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de
păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni

cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr de uz cosmetic, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, pudre pentru față, machiaj pentru față,
măști pentru față, săpunuri de față, geluri pentru
fata, uleiuri de față, șervețele pentru față, pudre
cosmetice pentru față, produse exfoliante pentru
față, loțiuni cosmetice pentru față, măști de
înfrumusețare pentru față, măști pentru față și
corp, creme de față și de corp.

───────

(210) M 2021 09035
(151) 17/12/2021
(732) FERMA RALI SRL, STR. G-RAL

ALEXANDRU ANGELESCU NR.
1B, JUDETUL PRAHOVA, SAT
PIORESTI, COMUNA POIENARII
BURCHII, 107437, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Goldenbee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, miere de manuka, produse tartinabile
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dulci (miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, dulciuri (nemedicinale) pe
bază de miere.

───────

(210) M 2021 09036
(151) 17/12/2021
(732) PLAYER GAMING LIMITED,

VALLETTA BUILDING, SECOND
FLOOR, SUITE 7, SOUTH STREET,
VALLETTA, MALTA

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

(540)
player.ro

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

41. Servicii in materie de pariuri, servicii de jocuri
online, furnizare de jocuri video online,servicii de
pariuri si jocuri de noroc.

───────

(210) M 2021 09037
(151) 17/12/2021
(732) OZTASAR SRL, STR. PRINCIPALA

NR. 1, CONSTRUCTIA C5,
JUDETUL PRAHOVA, COMUNA
PAULESTI,SAT PAULESTII NOI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
SKY VILLAGE

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

37. Servicii de constructii de cladiri rezidentiale
si comerciale, servicii de constructii civile.

───────

(210) M 2021 09038
(151) 17/12/2021
(732) GEOBUR COFFEE SRL, STR.

ARGESELU 15, BL. 36, AP. 38,
ET. 4, BUCURESTI, PERMIS,
ROMANIA

(540)

COFFEE PRINT Coffee shop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #ff0000),
alb (HEX #ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii de snack-baruri,
servicii de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în baruri, furnizare de
alimente, produse de patiserie și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente, produse de
patiserie și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi).

───────
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(210) M 2021 09039
(151) 17/12/2021
(732) ASOCIAȚIA ȘIEU ÎN

MARAMUREȘ, STR. SIEU NR.
174, JUDETUL MARAMURES,
ȘIEU, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Asociația Șieu în Maramureș
sieuinmaramures.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.01.08

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

clase:
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri/cartele
din hârtie, carton sau plastic, nemagnetice,
cataloage, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),

plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii /dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, 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, ambalaj din plastic cu bule
pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru
şcoală(papetărie), răzuitori(radiere) pentru birou,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane(papetărie), matriţe,
abţibilduri(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau
de colorat, 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, buletine informative.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, 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, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
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comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
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 commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
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 comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate

prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de cursuri de corespondenţă,
servicii culturale, educaţionale sau de
divertisment furnizate de galeriile de artă,
distribuție de filme, transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
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instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şisusţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2021 09040
(151) 17/12/2021
(732) REFEEL NATURAL S.R.L., STR.

FLORIMUND MERCY NR. 3,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Refeel

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare și odorizante, preparate pentru îngrijirea
animalelor, produse pentru toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,

administrarea magazinelor, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială privind sistemul
de franciză, asistență în administrarea
afacerilor în domeniul francizelor, asistență
în administrarea întreprinderilor industriale și
comerciale, asistență în afaceri, asistență în
domeniul administrării afacerilor în regim de
franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, furnizare de
asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de asistență în afaceri, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, management de
afaceri comerciale, managementul activităților
comerciale, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de franciză
care oferă asistență în afaceri, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
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băuturi nealcoolice, 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 referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu produse horticole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse pentru terți, intermedierea
de contacte comerciale și economice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul
achiziționării și comercializării de produse,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
agenții de import și export, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, asistență medicală pentru animale,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor.

───────
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(210) M 2021 09041
(151) 17/12/2021
(732) CIPRIAN DOROFTEI, STR.

STEAUA ROȘIE NR. 27, JUD.
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZA'ATAR LEBANESE
STREET FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
restaurante, management de restaurante pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
restaurante, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea restaurantelor şi managementul
restaurantelor, servicii de publicitate, marketing
și promovare, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse
alimentare, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, prin intermediul automatelor pentru
vânzarea de produse, prin cataloage de vânzare

prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante fast-
food, servicii de informare privind restaurantele,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
consiliere în domeniul culinar, furnizare de
informații din domeniul culinar printr-un site web,
servicii contractuale de alimentație, sservicii
de servire de mâncare destinată consumului
imediat, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
rezervări la restaurant, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de bar,
servicii de pensiune, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, sculptură în alimente, servicii hoteliere,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────
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(210) M 2021 09042
(151) 17/12/2021
(732) PREPDRO FARM S.R.L., STR.

EFTIMIE MURGU NR.112, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Prepdro Farm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 01.05.01

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

9. Echipamente de telecomunicații.
───────

(210) M 2021 09044
(151) 18/12/2021
(732) IONEL SCURIU, ALEEA TUDOR

NECULAI NR 94-98, DEMISOL, AP.
6, JUD. IAȘI, IAȘI, 700685, IAȘI,
ROMANIA

(540)
PETBOOKING

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

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

───────

(210) M 2021 09045
(151) 18/12/2021
(732) IONUȚ CIOBOTARU, STR. ȘCOLII

NR. 21, BL.32 SC. A ET. 1 AP.
6, JUD. VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
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(540)

Trupa de Weekend

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.07

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, cluburi de fani, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte muzicale pentru televiziune,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coruri de muzică gospel,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul seriilor de
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concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, divertisment de tipul turneelor,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment muzical, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
furnizare de activități culturale, furnizare de
activități recreative, furnizare de informații,
comentarii și articole în domeniul muzicii prin
rețele de calculatoare, furnizare de informații în
domeniul muzicii, furnizare de muzică digitală
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, furnizare de servicii
de divertisment în club, furnizare de servicii
de karaoke, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, music-hall, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, îndrumare (instruire), organizare
de cluburi de fani, organizare de concursuri
muzicale, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
muzicale, organizare de festivaluri, organizare
de gale, organizare de petreceri, organizare de
spectacole, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare și prezentare de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de piese de
teatru și de spectacole muzicale, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, furnizare
de studiouri de înregistrare, furnizare de studiouri
audio sau video, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, înregistrări
de muzică, înregistrări originale, producția de
muzică, producție de înregistrări sonore și
muzicale, producție de videouri muzicale, servicii
ale studiourilor de înregistrări muzicale, servicii
ale studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de înregistrare, servicii
de inginerie de sunet pentru evenimente,
servicii de înregistrări sonore, servicii oferite de
studiouri pentru repetiții (înregistrări), studiouri
de înregistrare (servicii prestate de -), prezentări
audiovizuale, prezentări de recitaluri, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, producție de spectacole muzicale,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, servicii
culturale, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
compoziții muzicale, servicii de compunere de

cântece în scopuri nepublicitare, servicii de
disk jockey, servicii de divertisment furnizate
de soliști, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment muzical
cu jazz, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, servicii de divertisment sub
formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de mixare muzicală, servicii
de montaj de divertisment lejer, servicii de
planificare de petreceri, servicii de recepții pentru
companii (divertisment), concerte de muzică în
direct, concerte muzicale pentru radio, concerte
în direct susținute de formații muzicale, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, interpretare de muzică
și canto, oferire de divertisment muzical de
către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de divertisment
muzical, organizare de festivaluri legate de
muzica jazz, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, prezentare de spectacole de operă,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole în direct
ale grupurilor rock, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun, producere de
concerte muzicale, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu instrumentiști,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de spectacole
muzicale, reprezentație de dans, muzică și
teatru, reprezentații de muzică live, reprezentații
muzicale în direct, reprezentații în direct
ale unor trupe rock, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
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coordonarea și organizarea de concerte, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, servicii de festivaluri
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
reprezentații date de trupe în direct, servicii
pentru concerte de canto, spectacole cu muzică
în direct, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
spectacole în direct susținute de trupe muzicale,
servicii educative și de instruire, servicii de
spectacole cu laser (divertisment), servicii de
tehnician de lumini pentru evenimente, servicii
de videotecă, servicii în domeniul producției de
spectacole, servicii oferite de discoteci, servicii
oferite de sala de karaoke, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale.

───────


