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Cereri Mărci publicate în 25/02/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00289 18/02/2021 VALENTINA ALEXANDRA

GEORGESCU
Alexandra V

2 M 2021 00710 18/02/2021 UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA
S.A.

UNISAFE

SRL
HEATCO HEATING & COOLING
ENGINEERING

7 M 2021 01267 18/02/2021 SC INTERPIXEL DYNAMICS
SRL

zmeul

8 M 2021 01268 18/02/2021 SC DECORES IMAGE
EVOLUTION SRL

DECORESILK

9 M 2021 01269 18/02/2021 COSMINA COCOR KLEANERS SERVICII
PROFESIONALE DE
CURĂŢENIE

10 M 2021 01270 18/02/2021 ASOCIATIA COMPOSESORALA
CICEU

ÁBEL harghita resort HARGHITA
BĂI HARGITAFÜRDŐ

11 M 2021 01271 18/02/2021 FUCHS CONDIMENTE RO SRL ''FUCHS, CONDIMENTELE
INDIILOR ORIENTALE''

12 M 2021 01272 18/02/2021 LA VOIKIS PIZZA SRL Gemenii PIZZA

13 M 2021 01273 18/02/2021 OVIDIU CONSTANTIN
ANGHELINA

RX DENT RADIOGRAFII
DENTARE

14 M 2021 01274 18/02/2021 OZ STYLE SRL MAGIC ROPE

15 M 2021 01275 18/02/2021 ADAMA CELSIUS B.V.,
CURACAO BRANCH

TEFLUREX

16 M 2021 01276 18/02/2021 ATLAS INTEGRATED
TECHNOLOGIES SRL

atlas

3 M 2021 01110 12/02/2021 EDUARD-EMIL OANCEA HUP HUMAN POTENTIAL
JOURNEY

4 M 2021 01262 17/02/2021 PROFI ROM FOOD SRL BRUTĂRIA VECHE copt cu drag

5 M 2021 01265 18/02/2021 DAN AURELIAN MITRANESCU CLASS

6 M 2021 01266 18/02/2021 SC HEATING AND COOLING

17 M 2021 01277 18/02/2021 GYMONE SRL Gym One

18 M 2021 01279 18/02/2021 CAT MUSIC SRL TRU MORNING

19 M 2021 01281 18/02/2021 ADRIAN FLORIN TRASNEA MARUSIA

20 M 2021 01283 18/02/2021 BOGDAN STAN GATE STORE

21 M 2021 01284 18/02/2021 ALEXANDRU-TIBERIU CÎRŢU Bun de copt Alex Cîrţu

22 M 2021 01285 18/02/2021 MEDIMA HEALTH S.A. Medima
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 01286 18/02/2021 INTELLIGENT PROJECTS SRL cola plus +

24 M 2021 01287 18/02/2021 TERMINAL FASHION SRL TERMINAL OF FASHION
TOFF.RO

25 M 2021 01288 18/02/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL FINE CUT. BLENDED
WITH RARE PERIQUE
TOBACCO.

26 M 2021 01289 18/02/2021 DOREL FIRESCU DC CLINIC

27 M 2021 01290 18/02/2021 DUNHILL TOBACCO OF
LONDON LIMITED

DUNHILL SIGNATURE.
BLENDED WITH PERIQUE.
ONE OF THE WORLD'S
RAREST TOBACCO

28 M 2021 01291 18/02/2021 ASOCIAŢIA TERRA ACT Soare Răsare

29 M 2021 01292 18/02/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT MODE. EDGY FORMAT.
CONSISTENT DELIVERY.

30 M 2021 01293 18/02/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

KENT. WORLD'S FINEST
TOBACCOS.

telemedicina

40 M 2021 01304 18/02/2021 ECO PLAST IND SRL EPIND Pentru ca sunt atatea de
facut aici

31 M 2021 01294 18/02/2021 MEDICINAS SRL BIZANTINOS

32 M 2021 01295 18/02/2021 DOBROGEA GRUP SA DOBROGEA Bun, dintotdeauna

33 M 2021 01296 18/02/2021 DOBROGEA GRUP SA DOBROGEA

34 M 2021 01297 18/02/2021 DOBROGEA GRUP SA DOBROGEA TRADIȚII

35 M 2021 01299 18/02/2021 HYPER BNDF SRL TREI IZVOARE

36 M 2021 01300 18/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA BEAUTYNAME

37 M 2021 01301 18/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA BEAUTYNAME BY eMAG

38 M 2021 01302 18/02/2021 DANTE INTERNATIONAL SA BN By eMAG

39 M 2021 01303 18/02/2021 ALMA FINCONSULTING SRL VIDEO MED Solutia ta de
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(210) M 2021 00289
(151) 18/02/2021
(732) VALENTINA ALEXANDRA

GEORGESCU, STR. CONSTANTIN
BREZEANU NR. 3, BL.205, SC.A,
AP.2, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100371, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Alexandra V

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spatiului publicitar, publicitate prin
poştă, servicii de închiriere a timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, licitare, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspandirea
materialelor publicitare, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioara, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scriere de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 00710
(151) 18/02/2021
(732) UNIQA ASIGURĂRI DE VIATA

S.A., STR. NICOLAE CARAMFIL
NR. 25, PARTER, CAM. EO-09,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UNISAFE

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare și
imobiliare.

───────

SOARELUI NR. 2, JUD. ILFOV,
SAFTICA, ILFOV, ROMANIA

(540)

HUP HUMAN
POTENTIAL JOURNEY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Consultanţă în afaceri.
41. Servicii educaţionale de instruire (coaching).

───────

(210) M 2021 01110
(151) 12/02/2021
(732) EDUARD-EMIL OANCEA, ALEEA
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SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

BRUTĂRIA VECHE
copt cu drag

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 29.01.12; 25.01.25

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
7625C), crem (Pantone 7401C), negru
(Pantone Black C), alb

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine și
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, baclava, baghete (produse
de patiserie), baghete umplute, batoane de
cereale și batoane energizante, batoane de
cereale, batoane cu musli, batoane alimentare
pe bază de cereale, batoane de pâine, batoane
dulci, biscotti, biscuiți, blaturi de pizza, brioșe,
chifle, clătite, cornuri, coșulețe din foietaj pentru
umplere cu diverse garnituri, covrigei, covrigi,
checuri, cozonaci, panettone (cozonac italian),
cozonac pandoro, cozonac secuiesc (kurtos
kolacs), coșulețe din foietaj umplute cu diverse
garnituri (vol-au-vent), cremșnituri, crutoane,
deserturi preparate (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de cofetărie),
dulciuri, fursecuri, glazuri dulci și umpluturi,
gofre, gogoși, lipie, madlene, pandișpan, pască
evreiască (matzo), pateuri de foietaj, pateuri

(produse de patiserie), pesmet, pișcoturi, pizza,
plăcinte dulci, plăcinte sărate, plăcinte cu carne,
plăcinte cu legume, prăjiturele, prăjituri, tarte

───────

(210) M 2021 01265
(151) 18/02/2021
(732) DAN AURELIAN MITRANESCU,

INTRAREA BUTURUGENI NR.15,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050682,
ROMANIA

(540)
CLASS

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

28. Articole de pescuit respectiv undiţe de
pescuit.

───────

(210) M 2021 01266
(151) 18/02/2021
(732) SC HEATING AND COOLING

SRL, STR. ALEXANDRU IOAN
CUZA NR. 45A, JUDEŢ ILFOV,
CIOROGARLA, ILFOV, ROMANIA

(540)

HEATCO HEATING &
COOLING ENGINEERING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01

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

11. Instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalaţii frigorifice.

(210) M 2021 01262
(151) 17/02/2021
(732) PROFI ROM FOOD SRL, CALEA
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37. Servicii de reparații de centrale termice,
servicii de întreținere de centrale termice.

───────

(210) M 2021 01267
(151) 18/02/2021
(732) SC INTERPIXEL DYNAMICS SRL,

ALEEA TARGU NEAMT 1, BL.
D9, SC. F, AP. 60, BUCURESTI,
062063, ROMANIA

(540)

zmeul

(531) Clasificare Viena:
04.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01268
(151) 18/02/2021
(732) SC DECORES IMAGE

EVOLUTION SRL, SAT LUNCA
FRUMOASĂ NR 354, JUDEŢ
BUZAU, COM PÂRSCOV, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT 44,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREȘ,
540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

DECORESILK

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, suporturi de
pahare din hârtie, pungi conice din hârtie, coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), şabloane de broderie
(modele), gravuri, steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), ţesături
gumate pentru papetărie, etichete din hârtie
sau carton, lucrări de artă litografică, litografii,
traverse de masă din hârtie, feţe de masă din
hârtie, protecţii pentru masă din hârtie, coperți de
protecție pentru cărți.
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25. Şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
bandane (fulare), sandale de baie, papuci de
baie, halate de baie, pantofi pentru plajă, bavete,
nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu
din hârtie, manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, costume de
bal mascat, eşarfe pentru cap, cravate, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, văluri (îmbrăcăminte), broboade, toate
aceste produse din mătase.
40. Tăierea ţesăturilor, vopsirea ţesăturilor,
croitorie personalizată, servicii de vopsire,
brodare, gravare, vopsirea articolelor din
piele, tipărire litografică, imprimarea de
modele, tighelire, vopsirea pantofilor, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile/
tratarea ţesăturilor.

───────

(210) M 2021 01269
(151) 18/02/2021
(732) COSMINA COCOR, STR.

LAPTARI TEI NR. 14, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLEANERS SERVICII
PROFESIONALE
DE CURĂŢENIE

(531) Clasificare Viena:
11.07.01; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 368
C)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie.
37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
industrială, servicii de curățenie domestică,
servicii de menaj (servicii de curățenie), servicii
de evacuare (curățenie), servicii de curățenie
pentru hoteluri, servicii de curățenie pentru

birouri, servicii de curățenie pentru toalete,
servicii de curățenie pentru hote, servicii de
curățenie pentru lifturi, furnizare de servicii de
curățenie, servicii de curățenie a școlilor, servicii
de evacuare a deșeurilor (servicii de curățenie),
servicii de curățenie pentru case particulare,
servicii de curățenie și de portărie, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de curățenie pentru birouri, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru cluburi, pe
bază de contract, servicii de curățenie pentru
centrele de divertisment, pe bază de contract.

───────

(210) M 2021 01270
(151) 18/02/2021
(732) ASOCIATIA COMPOSESORALA

CICEU, SAT CICEU NR. 650/A,
JUDEŢ HARGHITA, COM. CICEU,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

ÁBEL harghita resort
HARGHITA BĂI

HARGITAFÜRDŐ

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru,
galben auriu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01271
(151) 18/02/2021
(732) FUCHS CONDIMENTE RO SRL,

STR. NORDULUI NR. 41-43,
JUDEŢ ARGEŞ, CURTEA DE
ARGEŞ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
''FUCHS, CONDIMENTELE

INDIILOR ORIENTALE''
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2021 01272
(151) 18/02/2021
(732) LA VOIKIS PIZZA SRL, STR.

FETESTI NR.11 A, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Gemenii PIZZA

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
galben, galben auriu

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

30. Pizza preparată.
39. Servicii de livrare de pizza.

───────

(210) M 2021 01273
(151) 18/02/2021
(732) OVIDIU CONSTANTIN

ANGHELINA, STRADA
MATERNITATII, NR. 2, BL. 4, SC.
B, AP. 1, JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI,
110121, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

RX DENT RADIOGRAFII
DENTARE

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Process Black C), alb (Pantone Trans
White), portocaliu (Pantone 1575C), gri
(Pantone Cool Gray 8C)

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

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

───────
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(210) M 2021 01274
(151) 18/02/2021
(732) OZ STYLE SRL, STR. SOARELUI

NR.5, BL. C1, ET.1 AP. 10, SAT
DUDU, JUD. ILFOV, CHIAJNA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MAGIC ROPE

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

8. Ustensile de mână pentru ondularea părului.
───────

(210) M 2021 01275
(151) 18/02/2021
(732) ADAMA CELSIUS B.V., CURACAO

BRANCH, POS CABAI OFFICE
PARK UNIT 13, P.O. BOX 403,
CURAÇAO, IL, CURAÁÇAO

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882,
ROMANIA

(540)
TEFLUREX

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

5. Pesticide, insecticide, fungicide si erbicide.
───────

(210) M 2021 01276
(151) 18/02/2021
(732) ATLAS INTEGRATED

TECHNOLOGIES SRL, STRADA
GARLEI, NR 24, CORP B,
PARTER,CAMERA 1, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

atlas

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru( HEX
#0066B3), galben( HEX #FFD530),
roz( HEX #F49AC1)

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

38. Servicii de telecomunicații
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────
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(210) M 2021 01277
(151) 18/02/2021
(732) GYMONE SRL, STR.AMURGULUI

NR.1, JUD TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.33
AP.07, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Gym One

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, publicitate, publicitate
și reclamă, administrarea afacerilor, consultanță
privind managementul cluburilor de fitness
41. Servicii de educație fizică, educație fizică,
servicii în materie de educație fizică, organizare
de cursuri de educație fizică, cursuri de
educație fizică, sport și fitness, servicii
sportive și de fitness, antrenament sportiv,
coaching sportiv, activități sportive, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
antrenamente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, servicii de
educație sportivă, servicii de pregătire sportivă,
servicii de educare sportivă, servicii de săli
de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, furnizarea
de săli de sport, activități sportive și de
recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii educative în domeniul sportului, servicii
de divertisment legate de sport, furnizare de
informații referitoare la sport, pregătire cu privire

la activități sportive(instruire), furnizarea de
cursuri de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive, servicii
informative cu privire la sporturi, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
coordonarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de fitness, administrare de centre
de fitness, servicii oferite de centrele de
fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate și
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), consultanță
în materie de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), organizare
de activități sportive sau competiții, servicii ale
unui antrenor personal, antrenament (instruire),
servicii de antrenamente fizice, organizare de
antrenamente de sport, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice.

───────

(210) M 2021 01279
(151) 18/02/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TRU MORNING

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

41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), 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,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de



publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01281
(151) 18/02/2021
(732) ADRIAN FLORIN TRASNEA, STR

STEFAN BACIU NR. 63/B/2/6,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, 500170,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MARUSIA

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

20. Obiecte de artă din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice, figurine din
ipsos.
28. Machete sub formă de jucării, jucării
artizanale vândute sub formă de kit

───────

(210) M 2021 01283
(151) 18/02/2021
(732) BOGDAN STAN, SAT. VLADUTA

NR. 10, JUDEȚUL ARGEȘ, COM.
BUZOESTI, 117178, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

GATE STORE

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.

11. Accesorii de reglare și siguranță 

us

10. Instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical.

pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, aparate pentru răcire și
înghețare, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi, filtre pentru uz industrial și
casnic, instalații de uscare, instalații ind triale
de tratare, instalații nucleare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
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9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
materiale înregistrate, magneți.

(591) Culori revendicate:verde, galben,
portocaliu, alb, albastru deschis,
albastru închis, roșu, roz, violet
deschis, violet închis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

───────
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(210) M 2021 01284
(151) 18/02/2021
(732) ALEXANDRU-TIBERIU CÎRŢU,

SOS. PANTELIMON NR. 350, BL. 4,
SC. 8, ET. 10, AP. 318, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Bun de copt Alex Cîrţu

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 08.01.01; 24.17.20; 26.11.05;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Pâine, pâine proaspătă, pâine și chifle,
produse de patiserie și cofetărie, produse de
brutărie, produse de cofetărie, produse de
patiserie, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), prăjituri, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie care conțin fructe.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
în legătură cu pâine, pâine proaspătă, pâine și
chifle, produse de patiserie și cofetărie, produse
de brutărie, produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), prăjituri, pateuri
(patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin fructe,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul

online pâine, pâine proaspătă, pâine și chifle,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de brutărie, produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), prăjituri, pateuri
(patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin
fructe, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la pâine, pâine proaspătă, pâine și chifle,
produse de patiserie și cofetărie, produse
de brutărie, produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), prăjituri, pateuri
(patiserie), produse de patiserie conținând
creme, produse de patiserie care conțin fructe,
regruparea în avantajul terţilor a pâine, pâine
proaspătă, pâine și chifle, produse de patiserie
și cofetărie, produse de brutărie, produse de
cofetărie, produse de patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
prăjituri, pateuri (patiserie), produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie care
conțin fructe permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, publicitate, publicitate online
într-o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Servicii educative și de instruire, publicare
de materiale tipărite, altele decâr cele publicitare,
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
servicii de educație referitoare la arta culinară,
divertisment.

───────
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(210) M 2021 01285
(151) 18/02/2021
(732) MEDIMA HEALTH S.A., CALEA

GIULESTI NR. 41B, SUBSOL,
PARTER ȘI ETAJUL 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Medima

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 270
C, Pantone 2101 C, Pantone 2371 C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 01286
(151) 18/02/2021
(732) INTELLIGENT PROJECTS SRL,

STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 2C, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

cola plus +

(531) Clasificare Viena:
24.17.05; 26.01.03; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.05; 29.01.14

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

clase:
32. Preparate nonalcoolice pentru fabricarea
băuturilor, bere și produse de bere,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi cu gheață pisată (băuturi parțial
înghețate), băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi energizante care conțin
cafeină, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, băuturi
sport cu electroliți, băuturi pe baza de nuci și de
soia, smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
punci nealcoolic, cocteiluri fără alcool, sucuri,
amestec de sucuri de fructe, băuturi cu suc de
ghimbir, băuturi de fructe, băuturi răcoritoare pe
bază de cola, băuturi de tip cola, siropuri pentru
băuturi, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, prafuri pentru prepararea băuturilor
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efervescente, preparate dizolvabile pentru
prepararea băuturilor, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase aromate nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, sucuri carbogazoase.

───────

(210) M 2021 01287
(151) 18/02/2021
(732) TERMINAL FASHION SRL,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
GRAND, THE GRAND AVENUE,
PARTER, AXELE D-E/6-7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

TERMINAL OF
FASHION TOFF.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.02

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, reunirea, în beneficiul

altora, a articolelor de îmbracaminte (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste articole, respectiv servicii de
vânzare prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
publicitate și marketing online.
42. Design și dezvoltare de software, elaborare
și actualizare de software informatic, programare
de software pentru platforme de comerț
electonic, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, planificare și proiectare de
spații pentru vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01288
(151) 18/02/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON,
GREATER LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

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

(540)
DUNHILL FINE CUT.

BLENDED WITH RARE
PERIQUE TOBACCO.

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

34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────
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(210) M 2021 01289
(151) 18/02/2021
(732) DOREL FIRESCU, STR.

LOZOVENI 65-67, JUDEȚUL
GALAȚI, GALAȚI, 800127, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
DC CLINIC

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 01290
(151) 18/02/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, GL, MAREA BRITANIE

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

(540)
DUNHILL SIGNATURE.

BLENDED WITH PERIQUE.
ONE OF THE WORLD'S

RAREST TOBACCO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2021 01291
(151) 18/02/2021
(732) ASOCIAŢIA TERRA ACT, STR.

VALEA IALOMIŢEI NR. 8, BL. D28,
SCARA B, AP. 19, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061967, ROMANIA

(540)
Soare Răsare

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

41. Educație.
───────

(210) M 2021 01292
(151) 18/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
KENT MODE. EDGY FORMAT.

CONSISTENT DELIVERY.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2021 01293
(151) 18/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE, SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
KENT. WORLD'S

FINEST TOBACCOS.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 01294
(151) 18/02/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET.
7, APART. 46, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BIZANTINOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 26.04.18; 29.01.12

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

clase:
4. Lumânări, candele (lumânări), lumânări tip
pastilă, fitile pentru lumânări, aranjamente din
lumânări, lumânări pentru biserici, lumânări și
fitiluri de lumânări pentru iluminat, lumânări în
cutii metalice, uleiuri ușoare, altele decât uleiurile
esenţiale, uleiuri minerale, uleiuri sintetice, altele
decât uleiurile esenţiale, ceară pentru fabricarea
de lumânări, ceară de albine, cu excepţia celei
de uz alimentar, ceară pentru iluminat, ceară
(materie primă), lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide.
9. Suporturi magnetice de înregistrare, suporturi
magnetice de date, suporturi de date magnetice,
suporturi de înregistrare (magnetice), cd-uri
cu muzică, CD-i-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), cd-rom-uri pre-înregistrate,
huse pentru CD-uri, CD-uri audio, DVD-uri, DVD-
uri preînregistrate, sisteme micro DVD, huse
pentru DVD playere, DVD-uri preînregistrate cu
muzică.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
amulete (bijuterii), bijuterii fantezie, bijuterii din
aur, broșe decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), pietre prețioase, pietre semiprețioase,
articole de bijuterie cu pietre prețioase, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, cutii de
prezentare pentru pietre prețioase, obiecte de
artă confecționate din pietre prețioase.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), pensule, publicații
periodice, publicații promoționale, publicații
imprimate, publicații educative, reviste (publicații
periodice), anuare (publicații tipărite), ziare
(tipărite), ziare cotidiene, reviste ca suplimente
la ziare (tipărite), pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), cărţi (tipărite), cărți
religioase (tipărite), circulare religioase (tipărite),
materiale educative și didactice (tipărite), hârtie
de ambalaj, ambalaj de cadouri, ambalaj
din plastic, ambalaj de carton, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
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publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, servicii de închirieri de
spaţiu publicitar pe internet, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
publicitate oferite de o agenţie specializată
în publicitate prin radio şi televiziune, servicii
de intermediere de contracte de publicitate şi
promovare pentru alte persoane, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, servicii de publicitate şi de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate şi
promovare, precum şi servicii de consultanţă
aferente, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, organizarea
afacerilor, administrarea afacerilor, asistență
în afaceri, supervizare de afaceri, servicii de
comenzi online.
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe
de televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, exploatare de reţele
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la filme şi programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere., radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune prin cablu, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, difuzare de programe
de televiziune retransmise prin intermediul

sateliţilor spaţiali, recepţionarea de programe
de televiziune pentru transmisia mai departe
către abonaţi, asistenţă în furnizarea de
programe de televiziune prin cablu, oferită
terţilor, furnizarea de informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe
de televiziune furnizate printr-un serviciu la
cerere, servicii de telecomunicații, comunicare
prin calculator, servicii de comunicare online,
comunicare prin mijloace electronice, servicii
de comunicare mobila, comunicare prin bloguri
online, comunicare de informații prin televiziune,
comunicare de date prin radio, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
furnizarea de forumuri online, transmisie de
informații online, transfer de informații și de date
prin servicii online și pe internet.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizare de spații și materiale
pentru conferințe, expoziții și reuniuni.

───────
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(210) M 2021 01295
(151) 18/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA LEGAL2M, BDUL
UNIRII NR. 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOBROGEA Bun,
dintotdeauna

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

5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de uz medical, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie pe bază de făină,
mâncăruri pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
făinoase.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
publicitate și marketing, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, publicitate,
gestionarea afacerilor, servicii de comerţ, servicii
de agenţii de import-export, servicii oferite de
magazine privind comerţul cu produse dietetice,

faină, produse din cereale, de panificaţie, de
patiserie, de cofetărie, făinoase, îngheţate.
39. Transport, depozitare de alimente,
depozitare de produse, transport și depozitare.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────

(210) M 2021 01296
(151) 18/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

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

(740) CABINET INDIVIDUAL LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII NR. 10, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOBROGEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02

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

5. Preparate dietetice și alimentare, de uz
medical, alimente dietetice adaptate pentru copii,
de  uz  medical,  produse  derivate  din 
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau 
medical.
30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse de
patiserie,  deserturi  preparate  (produse  de 
cofetărie),  produse de cofetărie  și înghețate, 
produse  de  cofetărie  pe  bază  de  făină, 
mâncăruri  pe  bază  de  făină, produse  de 
cofetărie  nemedicinale  pe  bază  de  făină, 
produse  pentru  gustări  preparate  din făină  de 
cereale, produse făinoase.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/02/2021

39. Transport, depozitare de alimente,
depozitare de produse, transport și depozitare.
42. Cercetare științifică și industrială.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01297
(151) 18/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

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

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DOBROGEA TRADIȚII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.02

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

───────

(210) M 2021 01299
(151) 18/02/2021
(732) HYPER BNDF SRL, VALEA

CRICOVULUI NR. 83, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061983, ROMANIA

(540)
TREI IZVOARE

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

32. Apă plată.
───────

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate  dietetice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  preparate  dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
 produse de cofetărie, servicii devânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  produse  de  cofetărie, 
publicitate și marketing, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  domeniul  alimentației, 
publicitate,  gestionarea afacerilor,  servicii  de 
comerț, servicii de agențiide import-export,
servicii oferite de magazine privind comerțul cu
produse dietetice, faina, produse din cereale,
de panificație, de patiserie, de cofetărie,
făinoase, înghețate.

30. Făină, preparate alimentare pe bază
de cereale, alimente preparate din cereale,
preparate pe bază de cereale, pâine, produse de
patiserie,  deserturi  preparate  (produse  de 
cofetărie),  produse de cofetărie  și înghețate, 
produse  de  cofetărie  pe  bază  de  făină, 
mâncăruri  pe  bază  de  făină, produse  de 
cofetărie  nemedicinale  pe  bază  de  făină, 
produse  pentru  gustări  preparate din  făină  de 
cereale, produse făinoase.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate  dietetice,  servicii  de  vânzare  cu 
amănuntul  în  legătură  cu  preparate  dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
 produse de cofetărie, servicii devânzare cu 
ridicata  în  legătură  cu  produse  de  cofetărie, 
publicitate și marketing, servicii de vânzare cu 
amănuntul  în  domeniul  alimentației, 
publicitate,  gestionarea afacerilor,  servicii  de 
comerț,  servicii  de  agenții de  import-export, 
servicii oferite de magazine privind comerțul cu
produse  dietetice,  faina,  produse  din  cereale, 
de panificație, de patiserie, de cofetărie,
făinoase, înghețate.
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(210) M 2021 01300
(151) 18/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYNAME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri

cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
18/02/2021

administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 01301
(151) 18/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYNAME BY eMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
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cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare

administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────
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(210) M 2021 01302
(151) 18/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BN By eMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de
bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri

cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
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administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 01303
(151) 18/02/2021
(732) ALMA FINCONSULTING SRL,

STR. ARGENTINA NR. 33, ET. 2,
AP. 1, SECTORUL 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

VIDEO MED Solutia
ta de telemedicina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.16

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

clase:
9. Software descărcabil și aplicații software
descărcabile pentru utilizare în domeniul
telemedicinei, și anume software descărcabil
pentru primirea, încărcarea, procesarea și
analiza datelor pacienților, precum și pentru
păstrarea istoricului medical al pacienților,
software descărcabil și aplicații software
descărcabile pentru programarea la consultații
online și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, software descărcabil
și aplicații software descărcabile care ajută la
desfăsurarea consultației medicale la distanță.
42. Asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru utilizare în domeniul
telemedicinei, și anume pentru primirea,
încărcarea, procesarea și analiza datelor
pacienților, precum și pentru păstrarea istoricului
medical al pacienților, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru programarea la consultații online
și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru desfăsurarea consultației medicale
la distanță, platformă ca serviciu (paas),
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construirea și găzduirea unei platforme de
internet pentru telemedicină, asigurarea utilizării
temporare a unui software online nedescărcabil
pentru a permite punerea în comun de
conținut multimedia și de comentarii între
medici și pacienți, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, software ca serviciu
(saas) care oferă software pentru telemedicină,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, pentru utilizare în domeniul telemedicinei, și
anume pentru primirea, încărcarea, procesarea
și analiza datelor pacienților, precum și pentru
păstrarea istoricului medical al pacienților,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, pentru programarea la consultații online
și pentru vizualizarea tarifelor medicale și
plata consultației medicale, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, care ajută la
desfăsurarea consultației medicale la distanță,
crearea şi mentenanţa site-urilor web.
44. Servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2021 01304
(151) 18/02/2021
(732) ECO PLAST IND SRL, STR. AL.

LUNCA SIRETULUI, NR. 10, BL.
M45B, SC. 3, AP. 124, SECTOR 6,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

EPIND Pentru ca sunt
atatea de facut aici

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.12

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
albastru, rosu, portocaliu, albastru

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

6. Acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice, acoperișuri de metal, care includ
celule solare, arcade din materiale metalice,
armături metalice pentru conducte, armături
metalice pentru conducte de aer comprimat,
bare de armătură din metal pentru lucrări de
zidărie, bare din oțel tubular, bobine metalice,
bobine metalice pentru depozitarea cablurilor
(nemecanice), bobine realizate din metale
commune, bolțuri cu ureche din metal pentru
porți, bolțuri de blocare din metal, bolțuri de
blocare din metal cu bilă, bolțuri din metal, bolțuri
din metal (dispozitive de fixare), bolțuri filetate
din metal, bolțuri metalice de ancoraj, bride
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metalice pentru cabluri, bride pentru cabluri,
cabine metalice insonorizate, transportabile,
cabluri (cleme metalice pentru -), cabluri (ocheți
de -), cabluri de ascensor (metalice), cabluri de
remorcare metalice, cabluri din oțel (care nu sunt
electrice), cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, și fire metalice neelectrice,
cabluri și fire metalice neelectrice, cabluri, fire
și lanțuri, din metal, capace confecționate din
metal, capace de hidrant din metal, capace de
ventilație metalice pentru canalele de ventilație,
capace din metal, capace din metal pentru
închiderea rezervoarelor de petrol, capace
înfiletate metalice, capace metalice de acces,
capace metalice pentru canalele de scurgere,
capace metalice pentru guri de aerisire, capace
metalice pentru guri de vizitare, capace pentru
guri de acces (metalice), capace pentru guri de
acces din materiale metalice, capace pentru guri
de vizitare confecționate din metal, capace și
grătare metalice pentru guri de scurgere, capete
de furcă din metal, cârlige de ancorare din metal,
cârlige de sârmă, cârlige din metal destinate
utilizării în construcții, cârlige metalice (ușă),
cârlige metalice cu șurub, case transportabile
din metal, casete de siguranță, clădiri modulare
transportabile din metal, cleme metalice pentru
cabluri sau tuburi, coliere de metal pentru cabluri,
conducte de canalizare din metal, conducte
de ventilare (metalice), conducte de ventilare
din metal pentru clădiri, conducte din metal
inclusiv piese de legătură, conducte metalice,
conducte metalice de evacuare a apelor
pluviale, conducte metalice de refulare, conducte
metalice de scurgere, conducte metalice pentru
apă, conducte metalice pentru distribuția
lichidelor și gazelor, conducte metalice pentru
drenaj, conducte metalice pentru încălzire,
conducte metalice pentru instalații de aer
condiționat, conducte metalice pentru instalații
de canalizare (neelectrice), conducte metalice
pentru instalații de climatizare, conducte
metalice pentru instalații de încălzire central,
conducte metalice pentru instalații de ventilare,
conducte metalice pentru instalații de ventilare
și climatizare, conectori de îmbinări (de metal)
pentru conducte, conectori din metal pentru
vergele, conectori metalici pentru pardoseală și
grinde pentru pardoseală, conectori pentru tuburi
din metal, console (din metal), console din metal
utilizate pentru fixarea plăcilor, console metalice
(construcții), construcții din metal transportabile,
construcții metalice transportabile, construcții
transportabile din metal, containere cu cârlige
pentru ridicat, din metal, containere de siguranță
din metal, coturi din metal pentru conectarea
conductelor de gaze la aparatele cu gaz, cuplaje
(ansambluri) metalice pentru conducte, cuplaje

din metale pentru tubulatură, cuplaje pentru
conducte metalice, cutii metalice neelectrice
pentru cabluri, cutii metalice pentru truse de
scule (goale), dispozitive metalice de ancorat,
dispozitive metalice de închidere, distanțiere ca
elemente de construcție confecționate din metal,
distanțiere din metal pentru țevi, distanțiere
metalice, dopuri și capace metalice, fire metalice,
fire metalice neelectrice, garnituri pentru țevi
din metal (racorduri), holz șurub cârlig din
metal, încuietori metalice cu bolt, legături de
gard din metal, legături de sârmă, legături de
tensiune din metal, legături din metal pentru
manipularea sarcinilor, legături metalice, legături
metalice pentru schele, linii electrice (stâlpi de
metal pentru -), manșoane de ancorare din
metal, manșoane de conectare din metal pentru
cabluri, neelectrice, manșoane de conexiune
din metal pentru cabluri, manșoane metalice
pentru susținerea conductelor, 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 metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru edificare și construcții, materiale
metalice refractare pentru construcții, module
metalice transportabile, oțel (stâlpi din -),
oțel sub formă de bobine, piese metalice
de racord (pentru construcții), piese metalice
pentru conducte de gaze, platforme de lucru
din metal (schele tip turnuri), prindere (coliere
metalice de - pentru conducte), racorduri
metalice de expansiune, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, racorduri metalice
pentru conducte, racorduri metalice pentru țevi,
racorduri olandeze din metal (altele decât
vehicule), racorduri pentru conducte metalice,
racorduri pentru țevi, metalice, racorduri rotative
din metal pentru conducte, rafturi (sisteme de
-) din metal, ramificație (tuburi metalice de
-), scurgere (tuburi metalice de -), secțiuni
tubulare din metal de socluri de fixare, sisteme
de închidere de siguranță din metal, socluri
din metal, socluri metalice de fixare pentru
stâlpi, stâlpi (piloane) cu mai multe picioare
de fixare din metal, stâlpi de delimitare din
metal, stâlpi de gard metalici cu inserție, stâlpi
de metal (părti de construcție), stâlpi de metal
pentru linii de alimentare, stâlpi de metal
pentru linii electrice, stâlpi de metal pentru
panouri de publicitate, stâlpi din metal pentru
accesarea cablurilor, stâlpi din metal pentru
conducerea cablurilor, stâlpi din metal pentru
distribuția cablurilor, stâlpi indicatori din metal,
stâlpi indicatori, confecționați din metal, structuri
metalice pentru susținerea tuburilor, structuri
metalice transportabile, structuri și construcții
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metalice transportabile, structuri transportabile
din metal, supape metalice pentru controlarea
fluxului gazelor în conducte, supape metalice
pentru reglarea debitului lichidelor în conducte,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice pentru cabluri, țevi (manșoane
metalice pentru -), țevi confecționate din
metal pentru cuplarea conductelor de gaze,
țevi confecționate din metal pentru cuplarea
conductelor de lichide, țevi și tuburi metalice,
țevi, tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, tije de armătură din
metal, tubulaturi metalice, tuburi de ramificare
din metal pentru conducte, tuburi din metal
pentru gaze, tuburi din oțel inoxidabil, tuburi
flexibile din metal, tuburi metalice, tuburi metalice
(produse de fierărie), valve metalice pentru
conducte de apă, valve metalice pentru conducte
de scurgere.
7. Acumulatoare hidraulice, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru fabricarea
stâlpilor de susținere (mașini), bobine (piese
de motoare cu combustie internă), bobine
(piese pentru mașini), bobine acționate cu
arc, bobine de aprindere electrice, bobine din
metal (piese pentru mașini), bobine pentru
furtun de aer (mecanice), bobine pentru mașini,
branșament metalic pentru conducte (piese
pentru mașini), burghie (scule cu motor),
cabluri de comandă pentru mașini sau motoare,
chei de racordare (mașini), ciocane de nituit
(scule electrice), cleme de strângere cu
șuruburi pentru conducte (piese pentru mașini),
clești pentru cabluri (instrumente), comandă
pentru mașini sau motoare (dispozitive de -),
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
cricuri hidraulice, cricuri hidraulice montate pe
remorcă, cuplaje de siguranță (altele decât
cele pentru vehicule terestre), derulatoare de
bobine (mașini), dispozitive de acționare pentru
lifturi, dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de ridicare, dispozitive de
ridicare a vehiculelor, dispozitive electronice de
comandă pentru motoare, dispozitive electronice
de comandă pentru servomotoare, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive hidraulice de ridicat, dispozitive
mecanice de ridicat, dispozitive pentru
marcarea drumului, dispozitive propulsoare
pentru mașini, echipamente de asamblare
pentru transportul produselor, echipamente
de ridicare pentru manipularea încărcăturilor,
echipamente pentru manipularea materialelor,
echipamente pentru prelucrarea tabletelor
semiconductoare, elemente de comandă

pneumatice pentru mașini, freze de filetat
(scule electrice), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice care
folosesc celule solare, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
hidraulice (motoare -), instalații hidraulice de
transport prin conducte, instalații hidroelectrice
pentru producerea energiei electrice (centrale
hidroelectrice), lame pentru scule electrice,
manșoane pentru unelte electrice, mașini
de extrudare cabluri, mașini de înfășurat
benzi pentru transformatoare, mașini pentru
așezarea conductelor, mașini pentru înfășurarea
bobinelor, mașini, mașini-unelte și scule și
aparate acționate electric pentru fixat și
asamblat, mecanisme de comandă pentru
mașini robotizate, mese de lucru mobile
pentru piese de prelucrat (mașini), motoare cu
combustie internă pentru producerea energiei,
motoare electrice cu reductor de turație,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
platforme elevatoare hidraulice, pneumatice
(instalații - de transport prin conducte), pompe
de căldură (piese pentru mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
racorduri metalice pentru instalații hidraulice,
racorduri pentru conducte (metal -) (piese pentru
mașini), racorduri pentru țevi (metal -) (piese
pentru mașini), scule (port- -) (organe de
mașini), scule de laminare (mașini), scule de
mână electrice, scule de mână pneumatice,
scule electrice, scule electrice, și anume,
alezoare, scule manuale acționate în alt mod
decât manual, scule modulare (instrumente),
scule pentru șlefuire (acționate electric), scule
pneumatice portabile, șerpi electrici pentru
desfundarea conductelor, sisteme cu injecție de
combustibil pentru motoare, sisteme electrice de
deschidere a ușilor, supape acționate automat
prin comandă hidraulică, supape acționate
automat prin comandă pneumatică, supape
de siguranță (piese pentru mașini), supape
hidraulice, supape metalice de siguranță (piese
de mașini), țevi și tuburi din material plastic
(accesorii pentru mașini), torțe cu gaz (scule),
transformatoare de tensiune, transportoare
hidraulice, turbine eoliene, turbine hidraulice,
unelte electrice hidraulice, unelte hidraulice,
vinciuri cu dispozitive de blocare.
9. Acumulatori pentru energie fotovoltaică,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri),
adaptoare de gen pentru cabluri coaxiale,
adaptoare pentru cabluri, alarme de siguranță,
alarme de siguranță (altele decât pentru
vehicule), alarme și echipamente de
avertizare, alimentatoare cu tensiune stabilizată,
amplificatoare de linie, aparataje de conexiuni
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(electrice), aparate de comandă cu activare
sonoră pentru instalațiile de iluminat, aparate
de comandă pentru iluminat, aparate de
monitorizare a nivelului lichidelor, aparate de
monitorizare a oxigenului atmospheric, aparate
de monitorizare a siguranței (electrice), aparate
de monitorizare a vaporilor pentru detectarea
scurgerilor, aparate de monitorizare acustică,
aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, aparate de
monitorizare la distanță, aparate de telecomandă
pentru iluminat, aparate de telecomunicații,
aparate de telecomunicații portabile, aparate
de telecomunicații programabile, aparate de
testare pentru echipamente electronice, aparate
de verificare pentru testarea echipamentelor
electronice, aparate electrice pentru
telecomunicații, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate fotovoltaice
pentru transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate mobile de telecomunicații,
aparate pentru măsurarea, monitorizarea și
analiza consumului de electricitate, aparate
pentru monitorizarea consumului de apă,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de gaz, aparate
pentru monitorizarea proceselor, aparate
pentru monitorizarea rețelei de alimentare
cu electricitate, aparate pentru telecomunicații
digitale, aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, aparate și instrumente
pentru transportul energiei electrice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
aviziere (iluminate -), balanțe cu cârlig și
greutate liberă, balast electronic (balasturi)
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balize luminoase (dispozitive de
siguranță), balize luminoase pentru siguranță
sau avertizare, bare conductoare, baterii
cu celule uscate, blocuri de alimentare
(transformatoare), blocuri de conexiuni (cabluri
electrice), bobine cu rezistență electrică, bobine
de comutație, bobine de deflexie, bobine de
impedanță destinate utilizării în aparate electrice,
bobine de înaltă frecvență, bobine de inducție,
bobine de legătură pentru transformatoare de
simetrizare din cupru, bobine de reactanță pentru
limitarea curentului, bobine de șoc (impedanță),
bobine de stingere a supratensiunii tranzitorii,
bobine electrice, bobine electromagnetice,
bobine electronice, bobine în derivație, \bobine
magnetice, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
aeriene pentru curenți de valoare mare, cabluri

audio, cabluri coaxiale, cabluri coaxiale care
conțin filter, cabluri cu manșon, cabluri de
aprindere, cabluri de conectare, cabluri de
conexiune mobilă de înaltă definiție, cabluri
de current, cabluri de fibră optică, cabluri
de împământare, cabluri de interfață electrice,
cabluri de măsură, cabluri de microfon, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, cabluri de
telecomunicații, cabluri de termocupluri, cabluri
de testare, cabluri de transmisie pentru antenna,
cabluri din fibră optică, cabluri electrice, cabluri
electrice cu izolație mineral, cabluri electrice de
montare, cabluri electrice folosite la conectări,
cabluri electrice isolate, cabluri electrice
pentru echipamente de comunicații, cabluri
electrice subacvatice, cabluri electronice, cabluri
ethernet, cabluri metalice (electrice), cabluri
optice, cabluri pentru antene, cabluri pentru
baterii, cabluri pentru calculatoare, cabluri pentru
imprimante, cabluri pentru modem, cabluri
pentru relee radio, cabluri pentru sincronizarea
datelor, cabluri pentru testarea prizelor de
pământ (electrice), cabluri pentru transmisia
de date, cabluri pentru transmisia semnalelor
electrice, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, cabluri
prelungitoare, cabluri scart, cabluri și fire, cabluri
telefonice, cabluri telefonice electrice, cabluri
usb, cabluri usb luminoase, cabluri usb pentru
telefoane mobile, cabluri video, cadrane pentru
mecanisme de contorizare sau temporizare,
camere de monitorizare în rețea, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
canale de cabluri electrice, canale pentru cabluri
electrice, capace de obiective (pentru camere),
capace de siguranță pentru prize, capace
pentru obiective, capete pentru termocuplu,
celule de energie solară din silicon cristalin,
celule de sarcină, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, celule
reîncărcabile, celule și baterii electrice, celule
solare pentru generarea de electricitate, celule
uscate, cipuri semi-conductoare, cleme crocodil
(conectori electrici), colectoare de energie solară
pentru generare de electricitate, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
cu cârlig, comutatoare cu lamela, comutatoare
de telecomunicații, comutatoare manuale pentru
telecomunicații, comutator cu prize de reglaj
pentru transformatoare electrice, condensatoare
de înaltă tensiune, conducte (electricitate),
conducte de electricitate (materiale pentru
-) (fire, cabluri), conducte electromagnetice,
conducte metalice (electrice), conductoare de
electricitate, conductoare electrice, conectoare
cu filet pentru cabluri electrice, conectoare
pentru cabluri audio, conector prize (electrice),
conectori coaxiali, conectori cu fișă pentru
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cabluri electrice, conectori cu pini de uz electric,
conectori de cabluri, conectori de înaltă tensiune
pentru bujii, conectori din metal pentru cabluri
cu filet, conectori electrici izolați, conectori
electrici pentru terminale, conectori optici,
conectori pentru cabluri coaxiale, conectori
pentru cabluri electrice, conectori pentru
fibra optică, conectori tip jack, conexiuni,
conexiuni de cablu (electricitate), conexiuni de
împământare, conexiuni electrice, contor de
rotații, controlere fără fir pentru monitorizarea
și controlul de la distanță a funcției și
stării sistemelor de securitate, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de la
distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
convertoare de tensiune, convertoare tensiune-
curent, cutie pentru cabluri electrice, cutii
de conexiuni electrice, cutii de joncțiune
pentru stocarea joncțiunilor de cabluri, cutii
de record, cutii de racord (electricitate), cutii
ramificație cabluri telefonice, cutii terminale
pentru conductoare electrice, detectoare de
cabluri, detectoare de tensiune, dispozitiv de
măsurare a rezistenței izolației, dispozitive cu
memorie pentru stocare, dispozitive de afișaj
electronice, dispozitive de amplificare pentru
antene, dispozitive de calibrare, dispozitive
de comandă electronică (ecg) pentru lămpi
și corpuri de iluminat cu leduri, dispozitive
de comandă pentru senzori, dispozitive
de comandă vocală, dispozitive de control
(automate), dispozitive de control al accesului,
dispozitive de decuplare termomagnetice,
dispozitive de detectare, dispozitive de
împământare, dispozitive de încărcare pentru
echipamente reîncărcabile, dispozitive de
închidere de siguranță (electrice), dispozitive
de înregistrare radio, dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, dispozitive de marcare
pentru conductori electrici, dispozitive de
măsurare, dispozitive de măsurare a rezistenței,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive de monitorizare a flăcării,
dispozitive de monitorizare a temperaturii,
de uz industrial, dispozitive de monitorizare
a temperaturii, de uz științific, dispozitive
de navigație gps, dispozitive de protecție a
surselor de tensiune, dispozitive de sondaj
ultrasonic, dispozitive de testare pentru tensiune,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, dispozitive
electrice de comandă pentru gestiunea
energiei, dispozitive electrice de comandă
pentru gestiunea încălzirii, dispozitive electrice
de control pentru sistemele de irigație cu
stropitori, dispozitive electrice de semnalizare,
dispozitive electrice pentru control de la distanță,

dispozitive electronice de comandă la distanță,
dispozitive electronice de reglare, dispozitive
electronice de telecomunicații, dispozitive
electronice utilizate pentru localizarea cu
ajutorul sistemului de poziționare globală
sau a rețelelor de comunicare celulară
articolelor pierdute, dispozitive inteligente
pentru controlul motoarelor, dispozitive mobile
de telecomunicații, dispozitive optice de
comunicare, dispozitive pentru comutarea
datelor, dispozitive pentru controlul energiei,
dispozitive pentru controlul mișcării, dispozitive
pentru localizarea cablurilor, dispozitive pentru
măsurarea capacitanței, dispozitive pentru
procesarea datelor, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
pentru transmisie video, dispozitive portabile
de navigare, dispozitive programabile de
control, dispozitive și echipament de salvare,
dispozitive totalizatoare, distribuție (tablouri de
-) (electricitate), divizoare de tensiune, dulapuri
adaptate pentru aparate electrice, dulapuri de
distribuție (electricitate), dulapuri de distribuție
electrice, echipament laser pentru scopuri
nemedicale, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de afișaj cu plasma, echipamente
de avertizare în caz de urgență pentru autostrăzi,
echipamente de comunicare, echipamente
de procesare a datelor, echipamente de
procesare a semnalelor digitale, echipamente de
protecție și siguranță, echipamente de siguranță
pentru prevenirea căderii, echipamente de
telecomunicații, echipamente de telefonie prin
calculator, echipamente de testare pentru
aparate electronice, echipamente de transmisie
și recepție fără fir, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, echipamente electronice
pentru prelucrarea informațiilor, echipamente
pentru colectarea de date, echipamente pentru
comunicarea de date, echipamente pentru
stingerea automată a incendiilor, echipamente
și instrumente de control (supervizare),
electrice (conductoare -), electrolizoare (celule
electrolitice), electrozi de celule de combustibil,
emițătoare (telecomunicații), etichete electronice
de siguranță, etichete pentru identificarea
conductoarelor electrice, fascicule de cabluri
electrice, fibre optice (filamente conductoare
de lumină), fire (electrice) din aliaje
metalice, fire metalice (electrice), fire metalice
pentru rezistențe, fotocelule folosite împreună
cu corpuri de iluminat de siguranță,
îmbrăcăminte de protecție pentru lucru (pentru
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protecție împotriva accidentelor sau lezionării),
indicatoare de ieșire illuminate, indicatoare
de siguranță, indicatoare de siguranță
(luminoase), indicatoare illuminate, instalații
de cabluri electrice, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), instrumente de monitorizare,
instrumente pentru monitorizarea traficului,
invertoare fotovoltaice, joncțiuni de cablu
(electrice), joncțiuni de cablu pentru cabluri
electrice, lămpi indicatoare pentru tablouri
de distribuție, limitatori de tensiune, linii
de întârziere a semnalelor electrice, lumini
intermitente de siguranță, manșoane de cuplare
electrică, manșoane de legătură (electrice),
manșoane de legătură pentru cabluri electrice,
manșoane de legătură pentru fibre optice,
manșoane flexibile pentru cabluri electrice,
manșoane flexibile pentru conductori electrici,
manșoane pentru cablurile cu fibră optică,
mănunchiuri de cabluri, mașini pentru distribuția
energiei electrice, materiale pentru rețeaua de
electricitate (fire, cabluri), microcontrolere de
joasă tensiune, module fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, mufe pentru cabluri electrice,
multiplicatoare de înaltă tensiune, panouri
de bord electrice, panouri de comandă
(electrice), panouri de conexiuni (electrice),
panouri de control pentru iluminat, panouri
de cupru pentru plăci cu circuite electrice,
panouri luminoase electrice, panouri metalice
indicatoare de direcție (electrice), panouri
publicitare illuminate, panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, prize cu telecomandă, prize,
fișe și alte dispozitive de cuplare (conexiuni
electrice), protecții pentru prize, racorduri de
conducte (electrice), racorduri de linii electrice,
racorduri electrice, ramificații cu întrerupător
(electrice), reactoare de înaltă tensiune,
reactoare electrice, reglete pentru conexiuni
electrice, regulatoare de tensiune de inducție,
regulatoare de tensiune pentru vehicule,
regulatori de tensiune, relee de siguranță
(electrice), releuri de protecție pentru motoare,
rețele de telecomunicații, rezistori variabili,
scanere (echipamente pentru procesarea
datelor), selectoare de telecomunicații, semnale
de avertizare luminoase neelectrice pentru
situații de urgență, senzori de fum (dispozitive
electrice), senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, senzori de vibrație pentru
instalare în carcase de centrale eoliene, senzori
pentru monitorizarea mișcărilor fizice, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare, șine
manșonate, electrice, sisteme computerizate

de analiză a motoarelor de vehicule, sisteme
de alarmă antiefracție, sisteme de control
al presiunii, sisteme de control electronice,
sisteme de închidere electronice, sisteme de
inteligență artificială, sisteme de localizare
a vehiculelor, sisteme de monitorizare a
alarmelor, sisteme de operare, sisteme de
procesare de date, sisteme de recunoaștere
a indicatoarelor rutiere, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de stingere a incendiilor,
sisteme de supraveghere video, sisteme de
telefonie mobilă locală, sisteme de vizualizare
video, sisteme electronice de comandă pentru
mașini, sisteme electronice de control al
energiei, sisteme electronice de intrare, sisteme
electronice de navigație, sisteme informatice,
sisteme informatice pentru comanda vehiculelor
automate, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
sisteme și aparate pentru împământare static,
software de calculator descărcabil pentru
monitorizare la distanță și analiză, software de
calculator pentru comanda de la distanță a
mașinilor și echipamentelor de birou, software
de calculator pentru monitorizarea de la distanță
a contoarelor, software de monitorizare de
rețele tip cloud, software de telecomunicatii,
software pentru controlul sistemelor de mediu,
de acces și de securitate pentru clădiri, software
pentru monitorizarea mediului, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru sisteme de navigație gps, software pentru
sisteme de navigație prin satelit, stabilizatoare
de tensiune, stabilizatoare de tensiune în linii
electrice, stabilizatoare de tensiune static, stâlpi
de antenna, stâlpi indicatori luminoși, stâlpi
pentru antene, stâlpi pentru antene fără fir,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
stații de control de la distanță (electrice
sau electronice), sticlă acoperită cu conductor
electric, sticlă acoperită cu strat conductor
electric, structuri de panouri solare, suporturi
pentru bobine electrice, surse de alimentare
(transformatoare), surse de alimentare de
înaltă tensiune, surse de alimentare de joasă
tensiune, tablouri de comandă (electricitate),
tablouri de contacte electrice, tablouri de control
electrice, tablouri de distribuție, tablouri de
distribuție (electricitate), tablouri de operare
și comandă (electrice), tablouri electrice de
comandă, tablouri electrice de distribuție,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telefoane alimentate cu energie solară,
testere de izolație, tobogane de evacuare
(echipamente de salvare), transformatoare de
current, transformatoare de curent electric,
transformatoare de distribuție, transformatoare
de frecvență, transformatoare de înaltă
frecvență, transformatoare de înaltă tensiune,
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transformatoare de linie, transformatoare de
nivel, transformatoare de rețea de alimentare
cu electricitate, transformatoare de ridicare
a tensiunii, transformatoare de tensiune,
transformatoare de tensiune capacitive,
transformatoare de tip uscat, transformatoare
electrice, transformatoare electrice (pentru
aparate de telecomunicații), transformatoare
electrice de voltaj, transformatoare
electronice, transformatoare electronice de
putere, transformatoare reductoare electrice,
transmițătoare (telecomunicații), transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală
(gps), tuburi catodice, tuburi de emisie,
tuburi de protecție pentru cabluri electrice,
tuburi electronice, tuburi fotosensibile, tuburi
redresoare, unități de conectare cu siguranță
fuzibilă, unități de monitorizare (electrice), unități
de racord (contacte electrice).
11. Accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de reglaj și siguranță pentru aparate
cu apă, accesorii de reglaj și siguranță pentru
aparate de gaz, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, accesorii de
siguranță pentru aparatele de apă sau de
gaz și pentru conductele de apă sau de
gaz, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii electrice de iluminat,
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, aparate de
iluminat cu celule solare, aparate de iluminat
cu diode luminescente (led), aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate de iluminat electrice de interior, aparate
de iluminat fluorescente, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate de încălzire alimentate
cu energie solară, aparate de supraveghere a
presiunii (aparate de siguranță pentru conducte
de apă), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru conducte de
gaz), aparate de supraveghere a presiunii
(aparate de siguranță pentru aparate cu gaz),
aparate de ventilație alimentate cu energie
solară, aparate decorative electrice de iluminat,
aparate folosite pentru controlul presiunii apei
(dispozitive de siguranță pentru instalațiile de
apă), aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
aparate și instalații de iluminat, becuri de
iluminat, butoane de comandă iluminate, cabluri
luminoase pentru iluminat, cabluri suspendate
(accesorii pentru iluminare), capace de ventilație
(părți ale instalațiilor de aer condiționat),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
corpuri de iluminat architectural, corpuri de
iluminat arhitectural cu halogen, corpuri de
iluminat cu halogen, corpuri de iluminat cu

infraroșu, corpuri de iluminat cu led, corpuri
de iluminat de siguranță, corpuri de iluminat
de uz casnic, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat architectural, corpuri de iluminat
incandescent, corpuri de iluminat industrial,
corpuri de iluminat pentru exterior, corpuri de
iluminat pentru interior, corpuri de iluminat
pentru situații de urgență, corpuri de iluminat
scenic cu halogen, corpuri electrice de iluminat
utilizate în locuri periculoase, echipament de
tratare a aerului, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, echipamente
portabile de decontaminare, fitinguri de siguranță
pentru conducte de gaz, gaz (accesorii de
reglaj și siguranță pentru conducte de -),
iluminat de siguranță, iluminat stradal, instalații
de iluminat, instalații de iluminat cu diode
electroluminescente (leduri), instalații de iluminat
cu fibră optică, instalații de iluminat de urgență,
instalații de iluminat electrice, instalații de
iluminat pentru exterior, instalații de încălzire
alimentate cu energie solară, instalații pentru
iluminat stradal, instalații pentru iluminatul
pomilor de crăciun, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru exterior, lămpi de
iluminat pentru proiectoare, lămpi de siguranță,
lămpi de siguranță cu leduri, lămpi de
siguranță pentru utilizare în subteran, lumini de
siguranță care încorporează un senzor activat
de căldură, lumini de siguranță ce încorporează
un senzor activat la raze infraroșii, lumini
led pentru iluminatul public, luminoase (tuburi
-) pentru iluminat, manșoane pentru lămpi,
panouri răcite folosite la cuptoarele electrice,
plafoniere (corpuri de iluminat), pompe de
căldură, pompe de căldură pentru prelucrarea
energiei, proiectoare de iluminat, reductoare de
presiune pentru apă (accesorii de siguranță),
robinete de închidere folosite ca dispozitive de
siguranță pentru aparate de apă, robinete de
închidere folosite ca dispozitive de siguranță
pentru aparate cu gaz, robinete de închidere
reprezentând dispozitive de siguranță pentru
aparatura din sistemele de gaz, robinete de
închidere reprezentând dispozitive de siguranță
pentru aparatura din sistemele de apă,
robinete de închidere reprezentând dispozitive
de siguranță pentru aparatura sisteme de
iluminat de siguranță acționate prin celule
fotoelectrice, sisteme de iluminat de urgență,
sisteme de tratare a apei de ballast, sisteme hvac
(încălzirea, ventilarea și climatizarea aerului),
stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat,
supape de siguranță pentru conductele de apă,
supape de siguranță pentru conductele de gaz,
supape de siguranță pentru sisteme de apă,
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supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
apă, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de apă
transformatoare pentru corpuri de iluminat, tuburi
cu descărcări electrice pentru iluminat, tuburi
de iluminat fluorescente, tuburi fluorescente,
tuburi luminiscente, tuburi luminoase pentru
iluminat, unități de filtrare pentru osmoză inversă
(echipamente pentru tratarea apei), ventilatoare
eoliene.
17. Articole de izolare folosite la racordurile
cablurilor electrice, bare de distanțare pentru
izolatori de înaltă tensiune, bare de distanțare
pentru izolatori de linii aeriene, cabluri (izolatoare
pentru -), conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice, conectori de
îmbinare (din cauciuc) pentru cabluri neelectrice,
conectori nemetalice pentru țevi, conectori
nemetalice pentru tuburi, cuplaje (nemetalice)
pentru tuburi, dispozitive de izolare de înaltă
tensiune, distanțiere de țevi nemetalice, fibre de
sticlă destinate utilizării la fabricarea materialelor
de izolație pentru clădiri, fibre pentru izolație,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice
(piese pentru țevi de apă rigide), garnituri de
etanșare (nemetalice) folosite la recipiente sub
presiune placate cu sticlă, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, inele de etanșare
pentru racorduri de conducte (nemetalice),
inele de etanșare pentru racorduri de furtunuri
(nemetalice), inele din cauciuc folosite ca
racorduri de etanșare pentru țevi învelișuri
de izolație pentru aparate industrial, învelișuri
industriale (izolație), izolație pentru țevi, izolatori,
izolatori de linii aeriene de înaltă tensiune,
izolatori electrici, izolatori electrici din ceramic,
izolatori electrici din mica, izolatori folosiți la
transportarea electricității, izolatori pentru cabluri
electrice, joncțiuni pentru țevi (nemetalice),
joncțiuni termocontractabile, manșoane de
cuplare nemetalice pentru țevi, manșoane de
cuplare nemetalice pentru tuburi, manșoane
de izolare pentru utilaje, manșoane de izolație
pentru linii electrice, manșoane de suport pentru
țevi (cauciuc), manșoane nemetalice pentru
furtunuri, manșoane nemetalice pentru țevi,
manșoane pentru conducte izolate nemetalice,
manșoane pentru țevi, material izolator pentru
acoperișuri, materiale izolatoare folosite în
scopuri electrice, piese ceramice de izolare
pentru aparatele de înaltă tensiune, placă de
fibră folosită ca izolație, plăci din material
izolator folosite în fabricație, plastic extrudat

în formă de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi
utilizate în procesele de fabricație, racordare
de cilindru (etanșări), racorduri, racorduri cu cot
(nemetalice) pentru conducte flexibile, racorduri
de țeavă nemetalice, racorduri de țevi compuse
în principal din plastic, racorduri de țevi
nemetalice, racorduri de țevi nemetalice (piese
de țevi de apă rigide), racorduri nemetalice
pentru furtun, racorduri nemetalice pentru
țevi, racorduri nemetalice pentru țevi rigide,
racorduri nemetalice pentru tuburi, racorduri
pentru îmbinări (nemetalice) pentru conducte,
racorduri pentru tuburi (nemetalice), rășini
artificiale sub formă de tuburi destinate utilizării
în producție (produse semifinite), spumă utilizată
ca izolator fonic, spumă utilizată ca izolator
termic, sticlă spongioasă folosită ca material
isolator, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
tuburi (nemetalice) pentru irigație, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile (nemetalice) pentru transportul mediilor
gazoase, tuburi flexibile care conțin fibre de
carbon, tuburi flexibile pentru izolare.
35. Analiză și cercetare de piață, cercetare
computerizată de piață, cercetare de informații
de afaceri, cercetare de piață pentru publicitate,
cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
în domeniul afacerilor și cercetare de piață,
cercetare și analiză de piață, cercetare și studii în
domeniul afacerilor, cercetarea consumatorului,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
închiriere de echipamente pentru puncte de
vânzare electronice (epos), servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de cercetare și
consultanță în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de colectare de date privind cercetarea
pieței, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de racier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de
uz casnic, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de racier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de aprovizionare,
cumparare si vanzare pentru terti, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale publicitare
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online, publicitate online, publicitate radio și de
televiziune, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare en-gros, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
informații comerciale, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog (indiferent
dacă sunt transfrontaliere sau nu), furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terți, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), promovare
a vânzărilor prin mijloace audiovizuale,
prezentarea produselor, prin orice mijloace,
pentru comercializare en-gross şi en-detail,
informatii si consultanta comerciala pentru
consumatori, organizare de expozitii, targuri,
prezentari de produse si servicii, punerea
împreună, spre beneficiul altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi să
cumpere, în magazine, lant de magazine, la
standuri, targuri, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet, web-site sau prin alte mijloace
de comunicaţii, inchiriere masini si echipamente,
servicii de desfacere, achizitie de bunuri si
servicii pentru alte intreprinderi, licente de servicii
si produse pentru terti, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
în aer liber, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), intermediere de achiziţii (achiziţia de
produse şi servicii pentru alte afaceri), servicii
de desfacere, adunarea împreună a unor bunuri
oferite altora spre vânzare, cu posibilitatea
unor vizionări convenabile a acestora de către
client, licenţe de servicii şi produse pentru

terţi, servicii de intermediere comercială între
clienţi şi prestatori de servicii şi producătorii de
bunuri, în special în cadrul centrelor comerciale,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, în
cadrul unui centru comercial sau a unui mall,
a unei varietăţi de magazine en detail, servicii
de administrare comercială, servicii oferite de un
lanţ de magazine, achiziţie de bunuri si servicii
pentru alte intreprinderi, servicii de desfacere
(vânzare-cumpărare), servicii de agenţii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, toate acestea în legătură
cu produse, in principal cu cele mentionate in
clasele 6, 7,9,11,17.
37. Acoperirea conductorilor, amplasare de
cabluri, amplasarea conductelor, aplicarea
învelișurilor pentru cabluri, cablare pentru
telecomunicații în clădiri, construcția de
turnuri de telecomunicații, construcție de
conducte, construcție de sisteme de scurgere,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
curățare de conducte de canalizare, curățarea
instalațiilor de conducte de alimentare cu
apă, dezmembrare de echipamente industrial,
închiriere de echipamente de construcții,
închiriere de echipamente de manipulat
materiale, închiriere de echipamente de ridicat,
închiriere de echipamente de șantier, închiriere
de echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente folosite la construcția
de clădiri, închiriere de echipamente pentru
reparații, închiriere de stâlpi de aluminium,
închiriere de stâlpi de oțel, închirieri de
echipamente de săpat și excavatoare, informații
privind întreținerea echipamentului de măsurare
și de testare, înlocuirea conductelor de
canalizare, instalare de cabluri pentru acces
la internet, instalare de căptușeli tubulare
în conducte, instalare de celule și module
fotovoltaice, instalare de conducte, instalare de
conducte de gaz, instalare de conducte de
petrol, instalare de conducte industrial, instalare
de conducte, pe uscat (onshore), instalare de
dispozitive de alimentare cu apă, instalare de
dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, instalare de dispozitive pentru
dedurizarea apei, instalare de echipament de
monitorizare a încălzirii electrice, instalare de
echipament de monitorizare a încălzirii industrial,
instalare de echipamente de comunicații,
instalare de echipamente de radiotelefonie,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
echipamente industriale sub presiune, instalare
de echipamente pentru controlul accesului fizic,
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instalare de echipamente și facilități pentru
conferințe electronice, instalare de hardware și
de cabluri pentru accesul la internet, instalare
de instalații de iluminat, instalare de rețele de
telecomunicații, instalare de sisteme celulare
de comunicații, instalare de sisteme cu energie
eoliană, instalare de sisteme de comunicații
cu radiofrecvență, instalare de sisteme de
conducte pentru transportul gazelor, instalare
de sisteme de control al accesului, instalare
de sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locative, instalare de sisteme de energie
solară, altele decât pentru construcții de uz
locative, instalare de sisteme de gestionare
al traficului, instalare de sisteme de iluminat,
instalare de sisteme de încălzire solară, instalare
de sisteme de securitate, instalare de sisteme
de televiziune prin cablu, instalare de sisteme
electrice de iluminat și de sisteme de alimentare
electrică, instalare de sisteme informatice,
instalare și întreținere de instalații fotovoltaice,
instalare și reparare de conducte, instalare și
reparare de dispozitive pentru irigații, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
telecomunicații, instalare, întreținere și reparare
de echipamente pentru rețele de calculatoare și
pentru tehnologia informației, instalare, reparare
și întreținere de echipament de încălzire,
instalarea de echipamente de telecomunicații
fără fir și de rețele locale fără fir, instalarea
de sisteme de detecție a focului, instalarea
sistemelor alimentate cu energie solară,
instalarea sistemelor de securitate, instalații
pentru telecomunicații, întreținere de aparate
de telecomunicații, întreținere de echipamente
de comunicații, întreținere de echipamente de
prelucrare de date, întreținere și reparare de
conducte industrial, întreținere și reparare de
dispozitive de securitate pentru echipamente sub
presiune, întreținere și reparare de echipamente
sub presiune, întreținere și reparare de instalații
de monitorizare a încălzirii, întreținere și
reparații de conducte, întreținere și reparații de
conducte de scurgere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit, întreținere și reparații
de sisteme de comunicații, întreținere și reparații
de sisteme de conducte, întreținere și reparații
de sisteme de împământare electrică, întreținere
și reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industrial, întreținere, reparare și recondiționare
de aparate și instalații fotovoltaice, întreținerea
conductelor, întreținerea conductelor de
canalizare, întreținerea de sisteme electrice
comerciale, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, izolarea
conductelor, izolarea instalațiilor de conducte,
montare de garduri de siguranță, montare
de sisteme de stingerea incendiilor, montarea

și îngroparea cablurilor, pozare și construcție
de conducte, pozarea conductelor, renovarea
conductelor subterane, reparare de aparate
de iluminat, reparare de echipament electric,
reparare de echipamente electrice și de instalații
electrotehnice, reparare de echipamente pentru
controlul poluării apei, reparare de mașini
de construcție și de echipamente de
constructive, reparare sau întreținere de
echipamente de constructive, reparare și
întreținere de echipamente pentru lucrări de
terasamente, repararea mașinilor și aparatelor
de telecomunicații, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, repararea sistemelor de
canalizare, reparație a liniilor de înaltă
tensiune, reparații de dispozitive electrice,
reparații sau întreținere de aparate de
iluminat electrice, reparații sau întreținere
de echipamente de control al poluării apei,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de benzină, reparații sau întreținere
de echipamente și mașini de compactat
deșeuri, reparații sau întreținere de echipamente
și mașini de tocat deșeuri, reparații sau
întreținere de mașini și sisteme pentru
fabricarea semiconductorilor, service și reparare
de platforme de lucru elevatoare, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de comunicații, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de prevenire a
incendiilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de telefonie, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de curățare a conductelor de aer, servicii
de curățare a tuburilor, servicii de instalare
a platformelor de lucru și de constructive,
servicii de întreținere a conductelor, servicii
de întreținere a conductelor de canalizare,
servicii de întreținere a tuburilor, servicii de
reparare a conductelor, servicii de reparații
pentru generatoare electrice și turbine eoliene,
servicii pentru repararea conductelor.
39. Alimentare cu apă prin conducte, distribuția
și transmiterea energiei electrice, distribuție
(transport) de apă prin conducte, distribuție de
electricitate prin intermediul cablurilor, distribuție
de petrol sau gaze prin conducte, distribuție
prin conducte și cabluri, servicii pentru distribuția
apei prin conducte, transport de combustibil
prin conducte, transport de fluide prin conducte,
transport de gaz uscat, transport de gaze prin
conducte, transport prin conducte, transportul
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apei prin conducte, transportul lichidelor prin
conducte, transportul petrolului prin conducte,
ambalare de articole pe bază de comandă
și specificații ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
și livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, impachetare și ambalare
de bunuri, impachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondență, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuție,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare și
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare, toate acestea în legătură cu produse,
in principal cu cele mentionate in clasele 6,
7,9,11,17.
42. Analiza semnalelor de telecomunicații,
analiza sistemelor informatice, cercetare
biotehnologică în domeniul industrial, cercetare
de produs, cercetare de produse noi, cercetare
în domeniul construcției de motoare, cercetare
în domeniul construcțiilor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri sau al urbanismului,
cercetare în domeniul dispozitivelor de măsurat,
cercetare în domeniul energiei, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, cercetare în
domeniul reducerii emisiilor de carbon, cercetare
în domeniul siguranței electrice, cercetare
în domeniul științei materialelor, cercetare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în materie de software de calculator, cercetare
privind analiza deșeurilor, cercetare privind
echipamentele industrial, cercetare privind
prelucrarea de date, cercetare privind tehnicile
de telecomunicații, cercetare privind tehnologia,
cercetare și analiză științifică, cercetare
și dezvoltare științifică, cercetare științifică,
cercetare științifică și industriala, cercetare
științifică și industrială, în special în domeniul
electricității, cercetare tehnică, cercetarea
proceselor industriale, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatics, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
materie de dezvoltare de sisteme informatice,
consultanță în materie de sisteme informatice,
dezvoltare de sisteme computerizate, dezvoltare
de sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
software pentru sisteme de comunicații,
dezvoltare de software pentru sisteme de

operare, dezvoltare, actualizare și întreținere
de software și sisteme de baze de date,
furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, furnizare de informații privind
cercetarea științifică, găzduire de site-uri pentru
dispozitive mobile, închiriere de echipamente de
proiectare, închiriere de echipamente științifice și
tehnologice, închirieri de sisteme de prelucrare
a datelor, ingineria telecomunicațiilor, întreținere
de software pentru sisteme de comunicații,
întreținere și actualizare de software pentru
sisteme de comunicare, laborator de cercetare,
localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din clădiri, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, monitorizare de mediu a
zonelor de depozitare a deșeurilor, monitorizare
de mediu a zonelor de tratare a deșeurilor,
monitorizare de semnale de telecomunicații,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, monitorizarea activităților
care influențează mediul în clădiri, monitorizarea
calității apei, monitorizarea controlului calității
procedurilor seismice, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării fluidelor, monitorizarea stării lubrifianților,
monitorizarea stării uleiurilor, monitorizarea
stării utilajelor, monitorizarea structurii
clădirilor, monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea terenurilor contaminate pentru
identificarea prezenței gazelor, planificare
tehnică și managementul proiectelor tehnice
pentru dezvoltarea de echipamente de
iluminat, prestare de servicii de cercetare,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, programare de echipamente multimedia,
proiectare de aparate și echipamente
de diagnostic, proiectare de aparate și
echipamente pentru telecomunicații, proiectare
de conducte, proiectare de dispozitive de afișare
tridimensională, proiectare de echipamente
de birotică, proiectare de echipamente
pentru transportul de mărfuri, proiectare de
echipamente pentru transportul deșeurilor,
proiectare de sisteme de construcții, proiectare
de sisteme de iluminat, proiectare de sisteme
de măsurare, proiectare de sisteme de
prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
de stocare, proiectare de sisteme electrice,
proiectare de sisteme electronice, proiectare de
sisteme informaționale, proiectare de sisteme
informaționale în domeniul managementului,
proiectare de software pentru sisteme de
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operare, proiectare de utilaje specializate
folosite la fabricarea echipamentelor de
iluminat, proiectare și dezvoltare de aparate,
instrumente și echipamente fără fir pentru
transmitere de date, proiectare și dezvoltare
de rețele de telecomunicații, proiectare și
dezvoltare de sisteme de navigație, proiectare
și dezvoltare de sisteme fotovoltaice, proiectare
și dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru generarea de
energie regenerabilă, proiectare și dezvoltare
de software pentru controlul, reglarea și
monitorizarea sistemelor de energie solară,
proiectare și planificare tehnică de conducte
pentru gaz, apă și apă reziduală, proiectare
și planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicații, proiectare și planificare tehnică
de rețele de telecomunicații, proiectarea
la comandă a bobinelor de inducție
electromagnetică, proiectarea la comandă de
transformatoare electromagnetice, proiectarea
sistemelor informatice, proiectarea specificațiilor
sistemelor informatice, realizarea de rapoarte
privind cercetarea științifică, servicii de analiză
și cercetare industrial, servicii de cercetare,
servicii de cercetare în domeniul construcțiilor,
servicii de cercetare în vederea dezvoltării de
produse noi, servicii de cercetare industrial,
servicii de cercetare informatică, servicii de
cercetare și dezvoltare, servicii de cercetare
și dezvoltare în domeniul ingineriei, servicii de
cercetare științifică, servicii de cercetare tehnică,
servicii de consultanță în domeniul dezvoltării
tehnologice, servicii de consultanță în domeniul
sistemelor informatice, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, servicii
de informații științifice, servicii de inginerie
privind sistemele de alimentare cu energie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
sisteme de comunicații, servicii de inspectare a
conductelor, servicii de integrare a sistemelor
informatice, servicii de laboratoare științifice,
servicii de monitorizare a mediului, servicii
de monitorizare a sistemelor de securitate
informatică, servicii de monitorizare a sistemelor
informatice, servicii de proiectare pentru sisteme
de afișare în scop de prezentare, servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare și planificare
de echipamente pentru telecomunicații, servicii
de testare a securității tehnologice, servicii
de testare pentru sisteme de alarmă și
de monitorizare, servicii pentru furnizarea de
informații tehnologice, servicii științifice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu, servicii
tehnologice, servicii tehnologice și cercetare în
acest domeniu, servicii tehnologice științifice,
sisteme aeropurtate de monitorizare de la

distanță pentru explorarea mediului, sisteme
aeropurtate de monitorizare de la distanță
pentru explorări științifice, studii de fezabilitate
a sistemelor informatice, supraveghere de
sisteme informatice în scopuri de securitate,
testare, analiză și monitorizare a semnalelor
de telecomunicații, teste de siguranță pentru
echipamente și instalații sub presiune.
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