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Cereri Mărci publicate în 28/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
Beegate

TECHNOLOGY CO. LTD
ENDER

10 M 2021 04058 21/05/2021 SHENZHEN CREALITY 3D
TECHNOLOGY CO. LTD

SERMOON

11 M 2021 04059 21/05/2021 SC AD AUTO TOTAL SRL the Coffee League

12 M 2021 04060 21/05/2021 KARPATEN MILK SRL KARPATEN MILK IGAZI SAJT,
IGAZI íZ = AZ IGAZI SAJT íZE!

13 M 2021 04061 21/05/2021 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

14 M 2021 04062 21/05/2021 HYUNDAI MOTOR COMPANY GENESIS

15 M 2021 04063 21/05/2021 FUNDAȚIA GAUDEAMUS Fundația GUDEAMUS

16 M 2021 04064 21/05/2021 DRAGOȘ - FLORIN CÎMPANU SUPER GINGERATĂ MADE BY
CÎMPANU GHIMBIR LĂMÂIE
MIERE DE ALBINE

17 M 2021 04065 21/05/2021 MARYNK IDEEA S.R.L. MRK only the best is good
enough

18 M 2021 04066 21/05/2021 BULLDOG COFFEE SHOP
S.R.L.

BULLDOG SPECIALTY COFFEE

19 M 2021 04067 21/05/2021 ALEXANDRA IACOBESCU ALE

20 M 2021 04068 21/05/2021 Matei Pușcaru
Andra Rotariu

SWANBOY Music

21 M 2021 04069 21/05/2021 BIG-VAL COM S.R.L. VAL D`ORO SUC 100%
NATURAL

22 M 2021 04070 21/05/2021 TODERICA SOLUTIONS SRL TODERICA SOLUTIONS NOI
AVEM SOLUTIA !

23 M 2021 04071 21/05/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. M MILLENNIUM SENSO

1 M 2021 03922      18/05/2021             LEHACI CĂTĂLIN
INTREPRINDERE ÎNDIVIDUALĂ

2 M 2021 04048 21/05/2021 CLAUDIU PARASCHIV PALINCA

3 M 2021 04049 21/05/2021 HOYA CORPORATION HOYA VISIONARY ALLIANCE.

4 M 2021 04050 21/05/2021 AGROMAS GRUP SRL AGROMAS

5 M 2021 04051 21/05/2021 SANDU MARILENA LUMINITA Le Premier Business

6 M 2021 04052 21/05/2021 TIERGARTEN SV AG S.R.L. OLOVINA

7 M 2021 04053 21/05/2021 MARIA NAUTIC SRL SKIPPER ACADEMY

8 M 2021 04054 21/05/2021 SPEEDBALL DEPOT SRL VIMAG

9 M 2021 04057 21/05/2021 SHENZHEN CREALITY 3D
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04072 21/05/2021 THE PUBLIC ADVISORS SRL The Public Advisors

25 M 2021 04073 21/05/2021 AESCULAP PROD SRL NaturRo

26 M 2021 04074 21/05/2021 AESCULAP PROD SRL Naturia

27 M 2021 04075 21/05/2021 EMERALD COMPANY SRL GYROS BOX

28 M 2021 04076 21/05/2021 ICE DYP BALAS SRL înghețata ICE DYP MAXI MAGIC
moments

29 M 2021 04077 21/05/2021 OPTICAL NETWORK SRL Descoperă viața aşa cum n-ai
mai văzut-o!

30 M 2021 04078 21/05/2021 OPTIPLAZA SRL optiplaza look your way

31 M 2021 04079 21/05/2021 ELIT SRL VERI Gust Veritabil

32 M 2021 04080 21/05/2021 IONUT GABI RAILEANU Reposturare By Ionut Raileanu

33 M 2021 04081 21/05/2021 ELIT SRL SALAM FUET

34 M 2021 04082 21/05/2021 ELIT SRL CÂRNAȚI FUET

35 M 2021 04083 21/05/2021 UNIVERSITATEA LUCIAN
BLAGA DIN SIBIU

SAECULUM

36 M 2021 04084 22/05/2021 SEBASTIAN TODEA Sport deals one sport leads to
another

37 M 2021 04085 23/05/2021 OMV PETROM MARKETING
S.R.L

ActiveFlow

38 M 2021 04086 23/05/2021 OMV PETROM MARKETING
S.R.L

ActiveFlow4D

39 M 2021 04087 23/05/2021 VICTORIA BREWERY SRL MUSAI

40 M 2021 04088 23/05/2021 NICOLAE-VIOREL FRECUȘ NEPTUN BREEZE

41 M 2021 04089 23/05/2021 NICOLAE-VIOREL FRECUȘ ESENTIALIS

42 M 2021 04090 23/05/2021 CORINA-ELENA FRECUȘ DOMNIȚA ELENA
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INTREPRINDERE ÎNDIVIDUALĂ,
STR. ION MECU, NR. 14,
JUDETUL CONSTANTA, SAT
ALBEȘTI, COMUNA ALBEȘTI,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Beegate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

4. Ceară de albine.
30. Miere, miere naturală, miere (pentru
alimentație), miere maturată natural, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
dulciuri (nemedicinale) pe bază de miere,
produse apicole, respectiv: lăptișor de matcă,
cu excepția celui utilizat în scop farmaceutic,
păstură de uz alimentar, propolis de uz alimentar.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
prelucrarea mierii și a produselor cu miere.

───────

(210) M 2021 04048
(151) 21/05/2021
(732) CLAUDIU PARASCHIV, STR.

MATEI VOIEVOD NR. 95, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PALINCA
(531) Clasificare Viena:

02.01.12; 18.03.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04049
(151) 21/05/2021
(732) HOYA CORPORATION, 6-10-1

NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU,
TOKYO, 160-8347, JAPONIA

(540)
HOYA VISIONARY ALLIANCE.

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

44. Furnizarea de informatii in domeniile
oftalmologiei si optometriei, furnizarea unui
site web care contine informatii in domeniile
oftalmologiei si optometriei, furnizarea de
informatii pe si despre dispozitive medicale
pentru utilizare de opticieni si optometristi,
servicii de consultanta in domeniul dispozitivelor
medicale pentru utilizare in domeniul
oftalmologiei si optometriei, servicii de
consultanta referitoare la lentile pentru ochelari
pentru utilizare in domeniul oftalmologiei si
optometriei.

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

───────

(210) M 2021 03922
(151) 18/05/2021
(732) LEHACI CĂTĂLIN
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(210) M 2021 04050
(151) 21/05/2021
(732) AGROMAS GRUP SRL, SAT

COSÂMBEȘTI, JUDEŢ IALOMIŢA,
SAT COSÂMBEȘTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

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

(540)

AGROMAS

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 05.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a îngrășămintelor, fertilizanților pentru pământ,
stimulatorilor de creștere (alții decât cei
de uz medical sau veterinar), tratamentelor
pentru conservarea semințelor, erbicidelor,
fungicidelor, insecticidelor, regulatorilor de
creștere a insectelor, moluscocidelor (exceptând
transportul lor) pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
39. Servicii de distribuție.

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 04051
(151) 21/05/2021
(732) SANDU MARILENA LUMINITA,

STRADA FIZICIENILOR 116, BLOC
M4, SC.1.ET.1, JUDEŢ ILFOV,
MAGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)
Le Premier Business

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

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

───────

(210) M 2021 04052
(151) 21/05/2021
(732) TIERGARTEN SV AG S.R.L., STR.

ANDREI MUREŞANU NR. 18A,
PARTER, AP. 1, BUCUREŞTI,
011844, ROMANIA

(540)

OLOVINA

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malţ, bere de grâu, bere nefiltrată, bere cu
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aromă de cafea, bere din extract de rădăcini,
bere îmbogăţită cu minerale, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere aromatizată, bere cu suc de fructe, bere
cu conţinut caloric scăzut, must de bere, bere
şi produse de bere, băuturi pe bază de bere,
vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malţ, băuturi nealcoolice
din malţ, must de struguri, nefermentat, cvas,
extracte de hamei pentru fabricarea berii,
înlocuitor de bere, băuturi non-alcoolice, băuturi
răcoritoare, ape (băuturi), băuturi nealcoolice
din fructe şi sucuri de fructe, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului site-urilor web
şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
şi offline, de băuturi alcolice şi piealeoolice: bere
blondă, bere brună, bere bock, bere de ghimbir,
bere de malţ, bere de grâu, bere nefiltrată, bere
cu aromă de cafea, bere din extract de rădăcini,
bere îmbogăţită cu minerale, bere neagră (cu
malţ prăjit), bere neagră englezească (porter),
bere aromatizată, bere cu suc de fructe, bere
cu conţinut caloric scăzut, must de bere, bere şi
produse de bere, băuturi pe bază de bere, vin de
orz (bere), bere fără alcool, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, cocktail-uri nealcoolice pe bază de bere,
must de malţ, băuturi nealcoolice din malţ,
must de struguri, nefermentat, cvas, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, înlocuitor de bere,
băuturi non-alcoolice, băuturi răcoritoare, ape
(băuturi), băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
preparate pentru fabricarea băuturilor, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent, servicii de publicitate pentru
promovarea produselor de băuturi alcoolice şi
nealcoolice, prezentarea produselor, în medii
de comunicare, pentru servicii de comerţ, prin
intermediul magazinelor, magazinelor online,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, servicii de informaţii şi
consiliere, comercială pentru consumatori în
alegerea produselor, organizarea de expoziţii

şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
de promovare a vânzării produselor, marketing
promoţional, studii de marketing în domeniul
produselor de băuturi alcoolice şi nealcoolice,
managementul şi administrarea afacerilor,
servicii de agenţii de import şi export, servicii de
intermediere comercială, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2021 04053
(151) 21/05/2021
(732) MARIA NAUTIC SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU 67,
JUDEŢ ILFOV, OTOPENI, 032357,
ILFOV, ROMANIA

(540)

SKIPPER ACADEMY

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

(591) Culori revendicate:turcoaz ( HEX
#49B7B7), gri închis (HEX #6D6D6D),
gri deschis (HEX #fafafa)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.

───────
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(210) M 2021 04054
(151) 21/05/2021
(732) SPEEDBALL DEPOT SRL, STR.

PROZEI NR. 8B, JUDEŢ ILFOV,
PASAREA, ILFOV, ROMANIA

(540)

VIMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.01.03;
29.01.15

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

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
preparate sanitare care reprezintă articolele de
toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă,
hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice, loţiuni
după ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei
de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-

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

cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), iatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, uleiuri pentru
conservarea zidăriei sau a articolelor din piele,
ceară brută, ceară industrială, energie electrică,
combustibil pentru motoare, biocombustibil,
aditivi nechimici pentru combustibili, lemn
utilizat ca şi combustibil, aditivi, nechimici,
potriviţi combustibilului pentru motoare, alcool
(combustibil), antracit, ceară de albine, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, ceară pentru curele, benzen,
benzină, combustibil biomasă, ulei de oase
pentru scopuri industriale, lumânări / conice,
carburanţi / combustibil pentru motoare, ceară
de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
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cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină /
ulei combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare
pentru arme (armament), grăsime pentru
încălţăminte, unsoare pentru curele, unsoare
pentru articolele din piele, grăsimi pentru
conservarea articolelor din piele, ceară pentru
iluminat, uleiuri pentru iluminat, cărbune pentru
narghilea, ceară industrială, grăsime industrială,
ulei industrial, kerosen, fitile pentru lampă,
lanolină pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, combustibil pentru iluminat, lignit,
ligroină, lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de
lubrifiere, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire,
ulei de motor, păcură, felinare (lumânări),
preparate anti-alunecare pentru curele, gaz de
sondă, uleiuri pentru decofrare (construcţii),
uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri
pentru conservarea articolelor din piele, uleiuri
pentru vopsele, oleină, ozocherită, suluri de
hârtie pentru aprindere, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprindere, brichete de lemn, seu
de lână / lanolină, xilen.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru prelucrare ulterioară, de exemplu,
pentru imprimante 3D, materiale metalice pentru
construcţii, de exemplu, materiale metalice
pentru linii de cale ferată, ţevi şi tuburi
metalice, obiecte mici din armătură metalică,
de exemplu, şuruburi, bolţuri, cuie, rotile pentru
mobilă, dispozitive de fixare pentru ferestre,
construcţii sau structuri transportabile din metal,

de exemplu, case prefabricate, piscine, cuşti
pentru animale sălbatice, patinoane, anumite
produse realizate din metale comune care nu
sunt altfel clasificate după scopul sau destinaţia
lor, de exemplu, cutii universale din metal comun,
statui, busturi şi opere de artă din metal comun.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, componente de toate
tipurile pentru motoare, de exemplu butoane
de pornire, tobe de evacuare şi cilindri
pentru motoare, aparate electrice de curăţare
şi lustruire, de exemplu, maşini de lustruit
electrice pentru încăţăminte, maşini şi aparate
el ectrice pentru şamponarea covoarelor şi
aspiratoarelor, imprimante 3D, roboţi industriali,
anumite vehicule speciale care nu sunt destinate
transportului, de exemplu, maşini de măturat,
maşini pentru construcţia drumurilor, buldozere,
pluguri de zăpadă, precum şi şenile de cauciuc
ca şi componente ale acelor vehicule pe şenile.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, unelte agricole,
de grădinărit şi de amenajare a teritoriului
acţionate manual, unelte acţionate manual
pentru dulgheri, artişti şi alţi artizani, de
exemplu, ciocane, dălţi şi cuţite de strung,
mânere pentru uneltele de mână acţionate
manual precum cuţitele şi coasele, ustensile de
mână electrice şi neelectrice pentru îngrijirea
personală şi artă corporală, de exemplu, aparate
de ras, ustensile pentru ondularea părului,
tatuat şi pentru manichiură şi pedichiură, pompe
acţionate manual, tacâmuri de masă precum
cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cele fabricate
din metale preţioase.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
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periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, aparate şi instalaţii de aer condiţionat,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
de exemplu, cuptoare dentare, cuptoare cu
microunde, cuptoare pentru brutărie, sobe ca
aparate de încălzire, colectoare termice solare,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, cămine, seminee casnice,
sterilizatoare, incineratoare, aparate şi instalaţii
de iluminat, de exemplu, tuburi luminoase
pentru iluminat, reflectoare, lumini de siguranţă,
numere luminoase pentru case, reflectoare de
vehicule, lumini pentru vehicule, lămpi, de
exemplu, lămpi electrice, lămpi cu gaz, lămpi
de laborator, lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi
de siguranţă, aparate pentru bronzat ca paturi
solare, instalaţii pentru baie, fitinguri pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, toalete,
pisoare, fântâni, fântâni de ciocolată, pernuţe,
perne şi pături încălzite electric, nu cele pentru
scopuri medicale, sticle cu apă caldă, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, maşini de copt pâine,
maşini de cafea, maşini de făcut îngheţată,
maşini şi aparate de făcut gheaţă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, bijuterii, inclusiv imitaţiile de bijuterii,
de exemplu bijuteriile cu strasuri, butoni de
cămaşă, ace de cravată, agrafe de cravată, inele
de chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, de exemplu, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas, agate, ceasuri cu
alarmă, aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), mărgele pentru fabricarea bijuteriilor,
cutii din metale preţioase, brăţări (bijuterii),

brăţări realizate din textile brodate (bijuterii),
broşe (bijuterii), busturi din metale preţioase,
caboşoane, lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, cronografe (ceasuri), cronometre,
instrumente cronometrice, cronoscoape, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, cutii de
ceasuri, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonne, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă) / ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri
ca bijuterii, inele retractabile pentru chei/
lanţuri retractabile pentru chei, ace bijuterii
pentru pălării, butoni de cămaşă, cadrane
(ceasornicărie), diamante, cercei, figurine din
metale preţioase / statuete din metale preţioase,
aur, în formă brută sau foiţă, fire de aur
(bijuterii), bijuterii pentru pălării, lingouri din
metale preţioase, iridiu, bijuterii din fildeş,
gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicăre), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cronometre, cadrane solare,
fibre din metal preţios (bijuterii) / fire din metal
preţios (bijuterii), agrafe de cravată, ace de
cravată, curele de ceas / curele pentru ceasurile
de mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
arcuri de ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), ace
de ceas, ceasuri, opere de artă din metal preţios,
ceasuri de mână.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
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didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
cuţite de tăiat hârtia şi maşini de tăiat hârtia,
huse, coperţi şi dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru paşapoarte, albume, anumite maşini de
birou, de exemplu, maşini de scris, duplicatoare,
maşini de francat pentru birou, ascuţitori de
creioane, articole de pictură utilizate de către
artişti şi pictori de interior şi exterior, de exemplu,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, palete şi şevalete pentru pictori, trafaleţi
şi tăvi, anumite articole din hârtie de unică
folosinţă, de exemplu, bavete, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, anumite articole
fabricate din hârtie sau carton care nu sunt altfel
clasificate după scopul sau destinaţia lor, de
exemplu, pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru
ambalat, statui, figurine şi opere de artă din
hârtie sau carton, precum figurine din papier
mâche (pastă de hârtie), litografii înrămate sau
neînrămate, picturi şi acuarele.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, materiale de etanşare,
umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri
flexibile, nemetalice, material din cauciuc
pentru reşaparea anvelopelor, bariere plutitoare
împotriva poluării, benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
folii de plastic, altele decât pentru împachetat
şi ambalat, de exemplu, folii de protecţie anti-
orbire pentru geamuri, fire elastice şi fire din
cauciuc sau plastic, care nu sunt utilizate la
produsele textile, anumite produse realizate din
materialele din această clasă care nu sunt
altfel clasificate după scopul sau destinaţia
lor, de exemplu, suporturi din spumă pentru
aranjamentele florale, materiale de căptuşire şi
materiale de umplere din cauciuc sau mase
plastice, dopuri de cauciuc, amortizoare de
şocuri din cauciuc, pungi de cauciuc sau plicuri
pentru ambalat, răşini acrilice, semiprelucrate,
benzi adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire, perdele
de siguranţă din azbest, placă de azbest /
plăci de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de călăfătuire,

acetat de celuloză, semiprelucrat, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, clapete de
reţinere din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun
de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru
etanşare (călăfătuire), garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor de
căldură, bare de protecţie din cauciuc pentru
docuri, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, filamente de plastic pentru imprimare
în 3d, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, dopuri
din cauciuc, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
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din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare / garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru cârduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a
intestinului de vițel, mânere pentru sacoşele de
cumpărături, căpestre, rame pentru gentile de
mână, genţi de mână, chingi pentru hamuri,
hamuri pentru animale, accesorii pentru hamuri,
cutii din piele pentru pălării, raniţe, beţe de
drumeţie / beţe de tură ţesături din piele hamuturi
pentru cai pături pentru cai potcoave imitaţie de
piele portchei piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane

japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri /
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele / curele din piele pentru
umăr / bretele dm piele pentru umăr, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, marsupii
pentru transportul copiilor, trăgători pentru
scăriţe, părţi din cauciuc pentru scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, mobilier metalic, mobilier
pentru camping, suporturi pentru arme, standuri
pentru ziare, jaluzele şi obloane interioare,
articole pentru pat, de exemplu, saltele, somiere,
perne, oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă,
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, articole
mici din elemente nemetalice, de exemplu,
bolţuri, şuruburi, dibluri, rotile pentru mobilă,
coliere pentru fixarea ţevilor, cutii de scrisori,
nemetalice sau din zidărie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, - ustensile de uz casnic şi de bucătărie,
de exemplu, pliciuri pentru insectele zburătoare,
cârlige de rufe, linguri de amestecare, linguri
de gătit şi tirbuşoane, precum şi ustensile de
servire, de exemplu, cleşti de zahăr, cleşti
de gheaţă, palete pentru plăcinte şi polonice
pentru servire, recipiente de uz casnic, de
bucătărie şi de gătit, de exemplu, vase, sticle,
puşculiţe în formă de purcel, găleţi, agitatoare de
cocktailuri, vase de gătit şi tigăi, şi fierbătoare
neelectrice (pentru aragaz) şi oale de gătit sub
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presiune, aparate mici de bucătărie acţionate
manual pentru mărunţire, măcinare, presare
sau zdrobire, de exemplu, prese pentru usturoi,
spărgătoare de nuci, pisăloage şi mojare,
suporturi pentru veselă şi pentru carafe, ustentile
cosmetice şi de toaletă, de exemplu, piepteni
şi periuţe de dinţi electrice şi neeletrice, aţă
dentară, separatoare din spumă pentru degete
utilizate la pedichiură, bureţi pentru pudră, genţi
de cosmetice dotate, articole de grădinărit,
de exemplu, mănuşi de grădinărit, jardiniere,
stropitori şi duze pentru furtunuri de stropit,
acvarii interioare, terarii şi vivarii.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals,
- peruci, calote din păr, bărbi false, agrafe,
elastice de păr, panglici şi funde ca articole
de mercerie sau utilizate ca decoraţiuni pentru
păr, făcute din orice material, panglici şi funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie, plase
pentru păr, catarame, fermoare, pandantive,
altele decât cele pentru bijuterii, inele de
chei sau lanţuri pentru brelocuri, ghirlande şi
coroane artificiale pentru Crăciun, inclusive cele
cu lumini incorporate, anumite articole pentru
ondularea părului, de exemplu, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensilele manuale, ace pentru ondularea
părului, hârtie pentru ondularea părului, aplicaţii
(mercerie), flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, plante artificiale, altele decât
pomii de Crăciun, ghirlande artificiale pentru
Crăciun, ghirlande artificiale cu lumini pentru
Crăciun, coroane artificiale pentru Crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru Crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
maşina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru aţa de brodat sau lână (nu componente
de maşini), ace de năvădit, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
ace de păr, plase pentru păr, căşti pentru
vopsirea părului, hârtie pentru ondularea
părului, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice şi neelectrice, altele decât ustensilele

manuale, ornamente pentru pălării, benzi
pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai şi puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente din
dantelă / pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor / numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, ace pentru maşinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struţ (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, şuviţe împletite / meşe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici şi funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croşete pentru carpete, ace pentru pielărie
(şelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, cârlige pentru pantofi, şireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheţi pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de
cizmărie, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecţionarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi pentru
rejansele de draperii, ciucuri (mercerie), moţuri
(pompoane), calote din păr, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru ciclişti,
peruci, şireturi de lână, coroniţe din flori
artificiale, închizători cu fermoar / fermoare,
fermoare pentru genţi / închizători cu fermoar
pentru genţi.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament şi de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume şi pentru petreceri, de exemplu, măşti
de carnaval, pălării de petrecere din hârtie,
confeti, tuburi cu confeti şi pocnitori cu surprize
specifice Crăciunului, instrumente de vânătoare
şi de pescuit, de exemplu, undiţe de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, momeli,
fluiere pentru vânătoare, echipamente pentru
diverse sporturi şi jocuri, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
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jocuri de table, genţi special concepute pentru
schiuri şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
mingi pentru jocuri, haltere, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, plase pentru fluturi,
paravane de camuflaj (articole sportive),
suporturi de lumânări pentru pomii de crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, jocuri de
şah, table de şah, extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf) / unelte pentru remedierea găurilor din
gazon (accesorii de golf), păpuşi, biberoane
pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, domino, table de dame, drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru

pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile dejoacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării
de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele dejoacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de surf, plăci de surf, piscine (articole dejoacă),
centuri de înot, veste de înot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
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maşini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecţie pentru
sport, etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă.

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, chibrituri, muştiucuri pentru
suporturile de ţigări, instrumente de curăţat
pipele de tutun, maşini de buzynar pentru rularea
ţigărilor, rafturi/suporturi pentru pipele de tutun,
cutii pentru tutunul de prizat, muştiucuri din
chihlimbar pentru suporturile de trabucuri şi
ţigări, borcane de tutun, pungi cu tutun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor tyeb sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ cu produse
diverse.

───────

(210) M 2021 04057
(151) 21/05/2021
(732) SHENZHEN CREALITY 3D

TECHNOLOGY CO. LTD, 1808,
JINXIUHONGDU BUILDING,
MEILONG BLVD. XINNIU
COMMUNITY, MINZHI STREET,
LONGHUA DISTRICT , SHENZHEN
CITY, 518131, CHINA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ENDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Imprimante 3D, pixuri pentru imprimare 3D,
roboți industriali, mașini de gravat cu laser,
mașini de tăiat, mașini de turnătorie, mașini
de ștanțat, mașini de embosare, capete de
imprimare pentru mașini industriale de imprimat,
mașini de turnare a plasticului prin injecție,
mașini de certificare, mașini pentru industria
sticlei, inclusiv mașini pentru sticla obișnuită,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastic,
mașini de gravat, mașini de turnare prin
compresie, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), piese pentru mașini, și anume,
matrițe pentru utilizare la fabricarea modelelor
din plastic.

───────
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(210) M 2021 04058
(151) 21/05/2021
(732) SHENZHEN CREALITY 3D

TECHNOLOGY CO. LTD, 1808,
JINXIUHONGDU BUILDING,
MEILONG BLVD. XINNIU
COMMUNITY, MINZHI STREET,
LONGHUA DISTRICT , SHENZHEN
CITY, 518131, CHINA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-
DUL OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL M106, SC.4, ET.4, AP.117,
SECTOR.3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SERMOON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Imprimante 3D, pixuri pentru imprimare 3D,
roboți industriali, mașini de gravat cu laser,
mașini de tăiat, mașini de turnătorie, mașini
de ștanțat, mașini de embosare, capete de
imprimare pentru mașini industriale de imprimat,
mașini de turnare a plasticului prin injecție,
mașini de certificare, mașini pentru industria
sticlei, inclusiv mașini pentru sticla obișnuită,
mașini pentru prelucrarea materialelor plastic,
mașini de gravat, mașini de turnare prin
compresie, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), piese pentru mașini, și anume,
matrițe pentru utilizare la fabricarea modelelor
din plastic.

───────

(210) M 2021 04059
(151) 21/05/2021
(732) SC AD AUTO TOTAL SRL , STR.

TINCANI NR. 8, BL. Z18, SC.
A, ET. 10, AP. 66, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

the Coffee League

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.09.03

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

clase:
7. Râșnițe de cafea, altele decât cele acționate
manual, automate pentru vânzarea de produse.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea, electrice,
mașini de cafea, electrice, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea
distribuitoare electrice de băuturi.
29. Băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de nucă de cocos, lapte de
migdale, lapte de nucă de cocos lapte de nucă
de cocos pentru uz culinary, băuturi pe bază
de lapte de nucă de cocos, compoturi, lapte
condensat, lapte bătut, lapte, băuturi din lapte,
cu conținut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte și fructe (milk shake)
fermenți din lapte pentru uz culinar, substituenți
de lapte, lapte de ovăz, uleiuri alimentare, ulei
de măsline alimentar, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte
de arahide, lapte praf, lapte acru, lapte de orez ,
lapte de orez pentru uz culinar, lapte de soia, zer,
frișcă, iaurt.
30. Cafea artificială, zahăr candel cristalizat,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, băuturi pe bază de ciocolată,
scorțișoară (mirodenie), cuișoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
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bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
torturi/prăjituri, arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru băuturi, arome alimentare,
altele decât uleiurile esențiale, miere înghețată,
gheață, naturala sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai
cu gheață, gheață comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, zahăr, ceai, băuturi pe bază de ceai,
cafea neprăjită, preparate vegetale folosite ca
substituenți pentru cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, capsule de cafea, umplute.
32. Băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
apă carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi
pe bază de soia, altele decât substituenții de
lapte, siropuri pentru băuturi, , siropuri pentru
limonadă, ape de masă, suc de roșii [băutură],
sucuri de legume (băuturi), ape (băuturi),
băuturi din zer, băuturi energizante, esențe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe/suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi izotonice, limonade, băuturi
non-alcoolice din fructe uscate.
35. Închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse.
39. Aprovizionarea distribuitoarelor automate.

───────

(210) M 2021 04060
(151) 21/05/2021
(732) KARPATEN MILK SRL, NR.

318, JUD. HARGHITA, VALEA
STRAMBA, 537309, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

KARPATEN MILK IGAZI SAJT,
IGAZI íZ = AZ IGAZI SAJT íZE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 05.05.20; 26.01.01; 26.04.01;
26.04.02

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, brânzeturi, cascaval, iaurt, kefir,
cașcaval afumat, brânzeturi maturate, brânzeturi
proaspete nematurate, brânzeturi maturate moi,
brânzeturi cu trufe, brânzeturi albe moi, scurse,
smântână (produse lactate), produse lactate
tartinabile, deserturi preparate din produse
lactate, deserturi reci din produse lactate, unt
sărat, zer de unt, preparate din unt, produse
lactate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
publicitate și marketing, servicii de comerţ
en-gros şi en-detail, regruparea în avantajul
terţilor a unei varietăţi de produse de larg
consum (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, în magazine, la standuri sau pe baza
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în gestiunea
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afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale.

───────

(210) M 2021 04061
(151) 21/05/2021
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,

HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
GENESIS

(300)
Prioritate invocată:
40-2021-0043611/04-03-2021/KR

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

36. Finanțare pentru automobile, finanțare în
rate a automobilelor, împrumuturi în rate pentru
automobile, finanțarea închirierii-cumpărării de
automobile, brokeraj de închiriere-cumpărare
de automobile, finanțarea leasingului auto,
servicii de consultanță și brokeraj referitoare
la asigurarea vehiculelor, servicii de asigurare
auto, consultanță în asigurarea vehiculelor,
servicii de asigurare a vehiculelor, informații
privind asigurarea vehiculului, informații privind
asigurările auto, brokeraj de asigurare a
vehiculelor, furnizarea de cote de asigurare
pentru vehicul, evaluare auto, evaluarea
automobilelor uzate, furnizarea de informații
referitoare la evaluarea automobilelor uzate,
organizarea încasărilor monetare.

───────

(210) M 2021 04062
(151) 21/05/2021
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12,

HEOLLEUNG-RO, SEOCHO-GU,
SEOUL, REPUBLICA COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GENESIS
(300)

Prioritate invocată:
40-2021-0043610/04-03-2021/KR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.17

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

36. Finanțare pentru automobile, finanțare în
rate a automobilelor, împrumuturi în rate pentru
automobile, finanțarea închirierii-cumpărării de
automobile, brokeraj de închiriere-cumpărare
de automobile, finanțarea leasingului auto,
servicii de consultanță și brokeraj referitoare
la asigurarea vehiculelor, servicii de asigurare
auto, consultanță în asigurarea vehiculelor,
servicii de asigurare a vehiculelor, informații
privind asigurarea vehiculului, informații privind
asigurările auto, brokeraj de asigurare a
vehiculelor, furnizarea de cote de asigurare
pentru vehicul, evaluare auto, evaluarea
automobilelor uzate, furnizarea de informații
referitoare la evaluarea automobilelor uzate,
organizarea încasărilor monetare.

───────
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(210) M 2021 04063
(151) 21/05/2021
(732) FUNDAȚIA GAUDEAMUS,

STRADA VASILE OLANESCU, BL.
C 10, SCARA B, AP. 19, JUDEȚUL
VÂLCEA, RAMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Fundația GUDEAMUS

(531) Clasificare Viena:
20.07.02; 29.01.15; 24.17.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7467C), maro deschis (Pantone
7411C), maro închis (Pantone 411C),
portocaliu (Pantone 1655C), negru
Pantone (Process Black C)

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

35. Promovarea educației în spiritul dezvoltării
durabile prin derularea unor campanii de
informare privind acțiunile de combatere a
schimbărilor climatice, asupra acțiunilor de
ecologizare a mediului înconjurator si susținerea
consumului de energie curată și eficientă.
36. Organizare de activități de colectare de
fonduri pentru susținerea celor aflați în dificultate,
strângerea de fonduri caritabile, transferul
electronic de fonduri, prestare de servicii
filantropice de strângere de fonduri pentru
proiecte umanitare, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, sponsorizare
financiară, finanțare de proiecte.
41. Educație formală, nonformală și informală
copiilor și tinerilor în vederea dobândirii
unor compețente și abilități necesare pentru
dezvoltare personala, integrare profesională
și cetățenie activă, educație, servicii de
consiliere și orientare vocațională a elevilor
și studenților în vederea facilitării trecerii de
la școală la viața activă, organizarea de
activități interactive, cursuri de învățământ
pentru învațarea limbilor străine moderne,

activități și proiecte educative ce au ca scop
reducerea abandonului școlar timpuriu, activităţi
pentru formarea si susținerea spiritului de
inițiativă, a creativitatii și antreprenorial în
rândul copiilor și tinerilor (educație), activități
de cooperare europeană în domeniul educației
copiilor și tinerilor, servicii furnizate de grădinițe
de vară, scoli, tabere tematice, servicii furnizate
de cluburi de activitati școlare /after school,
organizarea unor activități sportive, recreative
și distractive, științifice, culturale, artistice sub
forma unor mese rotunde, ateliere de lucru,
expoziții, spectacole, schimburi de experiență,
competiții sportive, servicii furnizate de unitati
de invatamant privat cu program bilingv,
organizarea de cursuri de formare profesionala
pentru toate categoriile de public , organizarea
de cursuri de perfecționare pentru personalul
din invatamantul preuniversitar, activități de
formare, consiliere și consultanță pentru părinți
pentru implicarea activa în actul educațional
al copiilor, formare profesională, consilierea
în vederea utilizării tehnologiilor informației și
comunicațiilor (educație), servicii de consiliere
și îndrumare în carieră a șomerilor (educație),
servicii de consiliere si informare privind
cariera (asistență educațională), servicii de
consultanta cu privire la formarea angajatilor,
educație privind cultura antreprenorială, activități
de susținere a diversității culturale prin:
spectacole, expoziții, simpozioane, mese
rotunde, informarea publicului larg asupra
oportunităților de finanțare a proiectelor
din fonduri europene, asistenta profesionala
individualizata pe probleme economice si de
management, servicii de pregătire in domeniul
managementului proiectelor, servicii caritabile,
și anume organizarea de evenimente sportive,
culturale sau educaționale pentru sprijinirea
persoanelor aflate în dificultate.

───────
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(210) M 2021 04064
(151) 21/05/2021
(732) DRAGOȘ - FLORIN CÎMPANU,

B-DUL DECEBAL NR. 33, BL. I3,
SC. C, ET. 4, AP. 42, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

SUPER GINGERATĂ MADE
BY CÎMPANU GHIMBIR

LĂMÂIE MIERE DE ALBINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Sucuri, băuturi nealcoolice (cu excepția
berii), siropuri și alte preparate nonalcoolice
pentru băuturi.
35. Regruparea la un loc în beneficiul altora,
a unei varietati de bunuri( băuturi nealcoolice)
pentru a da posibilitatea clienților să le vadă
și să cumpere acele bunuri, acestea putând
fi asigurate prin magazine en-gros, en-detail
sau on-line, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență sau mijloace electronice cum ar
fi site-urile web sau al emisiunilor de teleshoping.
39. Servicii de ambalare, transport si depozitare
a bunurilor în depozite sau alte clădiri pentru
pază sau păstrare, servicii de distribuție.

(210) M 2021 04065
(151) 21/05/2021
(732) MARYNK IDEEA S.R.L., STRADA

CUZA VODA NR. 1, AP. 39,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STRADA
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI , 013311, ROMANIA

(540)

MRK only the best
is good enough

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

6. Uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, în special din aluminiu.
19. Ferestre si cadre nemetalice pentru ferestre,
usi, porti si cadre nemetalice pentru acestea,
incluzand si profiluri, geamuri pentru ferestre,
grilaje, obloane, glafuri, rame de ferestre sau uși,
tocuri de ferestre sau uși, sticla și panouri de
sticlă pentru ferestre, plase de insecte.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul sau en-
gross, prin toate mijloacele cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, inclusiv prin
magazine, lanţuri de magazine, targuri si
expozitii, websiteuri sau online într-o retea
computerizata şi comenzi prin internet, de
produse si accesorii ale acestora in legatura
cu ferestre, usi si porti, prezentarea on line a
produselor prin intermediul
unui site web specializat pentru promovare si
vanzare, strategie de promovare si marketing,
marketing direct, servicii de comunicare si relatii
publice, cercetare si studii de piata, realizarea
de reclame, publicitate si anunturi publicitare,
promotii și campanii pentru aceste produse,
prin toate mijloacele cunoscute sau care se
vor dezvolta în viitor, inclusiv prin internet
sau intr-o retea computerizata, astfel incat
terţii să le cunoască si sa le achizitioneze

───────
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comod, furnizarea de informatii și sfaturi pentru
consumatori în legatura cu aceste produse,
conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, toate acestea în legatura cu produsele sus
mentionate.

───────

(210) M 2021 04066
(151) 21/05/2021
(732) BULLDOG COFFEE SHOP S.R.L.,

STRADA GUTUIULUI NR. 7,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

BULLDOG
SPECIALTY COFFEE

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 03.01.24

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

43. Servicii oferite de cafenea.
───────

(210) M 2021 04067
(151) 21/05/2021
(732) ALEXANDRA IACOBESCU, BD.

CONSTRUCTORILOR NR. 10,
SC. A, ET. 4, AP. 17, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

ALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, marketing, administrarea
afacerilor.
41. Servicii de divertisment prestate de
câmtăreți, organizarea de spectacole prestate de
cântăreți, organizarea de evenimente prestate
de cântăreți.

───────

(210) M 2021 04068
(151) 21/05/2021
(732) Matei Pușcaru , STRADA IOAN

BIANU NR. 52, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
Andra Rotariu , STR. NUFĂRULUI
NR. 20, BL. 2A, AP. 3, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
SWANBOY Music

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
deispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04069
(151) 21/05/2021
(732) BIG-VAL COM S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ NR. 22, SAT
VOINEȘTI, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
VOINEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

VAL D`ORO SUC
100% NATURAL

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
29. Produse alimentare pe bază de mere, fructe
uscate, produse din fructe uscate, produse
alimentare realizate din fructe fierte, produse
alimentare din fructe uscate, produse alimentare
realizate din mere uscate, produse alimentare
făcute din mere, gustări pe bază de fructe,
chipsuri de fructe, gustări pe bază de fructe,
paste tartinabile din fructe, gustări preparate din
fructe fierte, gustări preparate din fructe uscate,
gustări preparate din fructe proaspete, jeleuri,
dulcețuri, compoturi de fructe, paste de fructe.
32. Amestec de sucuri de fructe, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, asistență privind
comercializarea produselor, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata a produselor horticole,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata a
sucurilor și compoturilor din fructe.

───────
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(210) M 2021 04070
(151) 21/05/2021
(732) TODERICA SOLUTIONS SRL,

STR. ARMONIEI NR. 1, SC. B, AP.
23, JUDEȚUL BACĂU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI , 707410, ROMANIA

(540)

TODERICA SOLUTIONS
NOI AVEM SOLUTIA !

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 07.01.09; 26.04.02; 26.11.10;
26.11.13; 27.05.01; 29.01.14

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

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

11. Sisteme de încălzire pardoseală, instalații de
răcire, instalații industriale de răcire, instalații de
încălzire, instalații de încălzire prin pardoseală,
instalații sanitare, instalaţii pentru baie / instalaţii
sanitare pentru baie, aparate de climatizare,
instalații de climatizare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre electrice pentru aparate de
climatizare, instalații de climatizare, instalații de
climatizare a aerului, sisteme hvac (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a

listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, analiză și cercetare de piață, servicii de
cercetare privind publicitatea.
37. Instalare și reparații pentru instalații
de încălzire, instalații de încălzire centrală,
întreținere și reparații de instalații de încălzire,
readaptare a instalațiilor de încălzire din clădiri
(servicii de construcții), readaptare a instalațiilor
de încălzire, de ventilare și de aer condiționat
din clădiri (servicii de construcții), instalare,
întreținere și reparare HVAC (încălzire, ventilare
și climatizarea aerului), instalare, întreținere și
reparații de aparate de climatizare, instalare
de aparate de încălzire, instalare de aparate
de încălzire centrală, instalare de aparate de
încălzire și de răcire, instalarea aparatelor de
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încălzire, reparare de aparate de încălzire,
reparare și întreținere de aparate de încălzire,
servicii consultative privind instalarea de aparate
de încălzire și de răcire, servicii de instalații
electrice.

───────

(210) M 2021 04071
(151) 21/05/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A.,

STR. GĂGENI NR. 92, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M MILLENNIUM SENSO

(531) Clasificare Viena:
01.15.21; 26.01.01; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.21; 25.01.19

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

33. Vinuri, vinuri spumante.
───────

(210) M 2021 04072
(151) 21/05/2021
(732) THE PUBLIC ADVISORS SRL,

BULEVARDUL DACIA 99,
BIROUL 4, ETAJ 3, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

The Public Advisors

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 04073
(151) 21/05/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

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

(540)

NaturRo

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #016B00), verde deschis (HEX
#A4CC38)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Medicamente, suplimente dietetice,
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 04074
(151) 21/05/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

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

(540)

Naturia

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis
(HEX #016B00), verde deschis (HEX
#A4CC38)

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

5. Medicamente, suplimente dietetice,
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 04075
(151) 21/05/2021
(732) EMERALD COMPANY SRL, STR.

HOREA 15, JUDEȚUL TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
GYROS BOX

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de catering
mobil, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de catering, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────

(210) M 2021 04076
(151) 21/05/2021
(732) ICE DYP BALAS SRL, STR. A III-A

104, JUDEȚUL TIMIȘ, CARPINIS,
307090, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

înghețata ICE DYP
MAXI MAGIC moments

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 01.15.17; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14
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(591) Culori revendicate:negru (Hex
#000000), maro închis, maro deschis
(HEX#DB3D29), albastru, auriu

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

30. Înghețată, torturi de înghețată, conuri pentru
înghețată, înghețată pe băț, înghețată din lapte,
batoanede înghețată, amestecuri de înghețată,
deserturi cu înghețată, înghețată sub formă
de sandviș, ciocolată, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile, șerbeturi (înghețată),
înghețată cu fructe, înghețată de fructe, batoane
de înghețată, înghețată din lapte, batoane de
înghețată pe băț, înghețată sub formă de
sandviș.

───────

(210) M 2021 04077
(151) 21/05/2021
(732) OPTICAL NETWORK SRL, STR.

HORIA MACELARIU 61-81,
CORP B, PARTER, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Descoperă viața aşa

cum n-ai mai văzut-o!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Furnizarea de recomandari de produse
consumatorilor in scopuri comerciale, furnizare
de informatii privind produsele si serviciile
pentru consumatori, servicii de publicitate
marketing si promovare, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu aparate medicale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vanzarea cu amanuntul,
servicii de vanzare cu amanuntul de preparate
farmaceutice, veterinare si sanitare si de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse
cosmetice.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală.

───────

(210) M 2021 04078
(151) 21/05/2021
(732) OPTIPLAZA SRL, BDUL GRIVITEI

NR 1A, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

optiplaza look your way

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizare
de informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, imagistică optică pentru diagnosticare
medicală.

───────
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(210) M 2021 04079
(151) 21/05/2021
(732) ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.

16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM
2, JUD. IAŞI, IAŞI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

(540)

VERI Gust Veritabil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte de
nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti prăjiţi
în aluat pe băţ (Corndogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare pe
bază de peşte, carne uscată prin îngheţare /

carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină, şuncă,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, gelatină
alimentară, klipfish (cod sărat şi uscat), untură,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in, pate
de ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în
aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei de
susan alimentar, moluşte, nu vii, ulei alimentar
din boabe de soia, languste, nu vii, seu alimentar,
ulei alimentar de floarea soarelui, seminţe de
floarea soarelui, preparate, burtă, ton, nu viu,
satay, duck confits, andouillettes, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, agar-agar pentru scop culinar.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
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de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, închiriere de
echipamenteşimaşinide birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, marketing
în cadrul editării produselor software,
servicii de comunicaţii corporative, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
43. Servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, sculptură în
alimente, decorare de alimente, decorarea de
torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 04080
(151) 21/05/2021
(732) IONUT GABI RAILEANU, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 8, BLOC
32, SC. 2,AP.104, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042024, ROMANIA

(540)

Reposturare By
Ionut Raileanu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.09.22

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

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

───────

(210) M 2021 04081
(151) 21/05/2021
(732) ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.

16; JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM
2, JUD. IAŞI, IAŞI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

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

29. Mezeluri, salam, carne uscată, extracte din
carne, carne.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RPF), publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing
încadruledităriiproduselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, închiriere de echipamente şi
maşinide birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,

publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 04082
(151) 21/05/2021
(732) ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR.

16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM
2, JUD. IAŞI, IAŞI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

(540)
CÂRNAȚI FUET

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

29. Mezeluri, carne uscată, extracte din carne,
carne, cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi,
cârnați conservați, caltaboși (cârnați), cârnați
knackwurst, cârnați butifarra, cârnați în aluat,
carne pentru cârnați, cârnați polonezi kielbasa,
cârnați de pește, cârnați chorizo, cârnați uscați
la aer, cârnați din carne de pui, intestine din care
se prepară cârnați.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
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închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 04083
(151) 21/05/2021
(732) UNIVERSITATEA LUCIAN

BLAGA DIN SIBIU, STR. CALEA
VICTORIEI 10, JUD. SIBIU, SIBIU,
550024, SIBIU, ROMANIA

(540)
SAECULUM

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

9. Aparate și instrumente pentru predare
și instruire, aparate și instrumente utilizate
în domeniul științei, aplicații de calculator
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații mobile
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea si
căutarea în bazele de date online înregistrate
sau descărcabile, software educațional, softuri
educaționale destinate copiilor, suporturi media
educative descărcabile, softuri educative,
software educațional de calculator pentru copii,
software pentru studenți, software științific,
software pentru master în educație, software
pentru crearea de materiale publicitare online pe
site-uri web.
16. Atlase, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
din hârtie, agende, almanahuri, anuare (publicații
tipărite), arte vizuale tipărite, autocolante
(articole de papetărie), blocnotesuri, bannere
de afișaj fabricate din carton, bannere de
afișaj realizate din hârtie, bannere din hârtie,
benzi desenate, bilete, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite), buletine informative, caiete de exerciții,
cărți educative, cutii de carton pentru atenții
oferite invitaților, cărți, calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, cărți de colorat pentru adulți, cărți
de colorat, cărți de joc cu întrebări, cărți
de vizită, cataloage, cartonașe imprimate,
cartonașe ilustrate, certificate și diplome tipărite,
chestionare tipărite, compendii în domeniul
juridic, coperte (coperți) de reviste, cursuri
tipărite, cuvinte încrucișate, diplome imprimate,
diplome de premiere tipărite, diagrame, etichete
tipărite din hârtie, etichete din carton, felicitări,
formulare (imprimate), formulare în alb (tipărite),
fotografii înrămate și neînrămate, ghiduri tipărite
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pentru activitatea de predare, ghiduri de
studiu, ghiduri tipărite, grafice tipărite, hărți,
hărți de perete ilustrate de uz didactic,
jurnale, lecții tipărite, manuale de informatică,
manuale de instrucțiuni pentru educație,
manuale tipărite, material promoțional imprimat,
materiale de instruire tipărite, materiale de
predare tipărite, manuale didactice, material
didactic (cu excepția aparatelor), materiale de
cursuri prin corespondență tipărite, materiale
didactice din hârtie, materiale educative
tipărite, modele anatomice de uz instructiv și
didactic, modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), secțiuni histologice (material didactic),
papetărie imprimata, periodice, pliante, publicații
educative, rapoarte tipărite, reproduceri color,
tipărituri, tabele tipărite, tabele aritmetice,
table de mici invitații, ziare, anuare (publicații
tipărite), materiale educative și didactice,
carduri educative, programe de studii tipărite,
manuale destinate instruirii, reviste (publicații
periodice), carduri educative din hârtie sau
carton, echipament pentru educație/învățământ
(produse de papetărie), articole de papetărie și
materiale educative.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasele 2, 9, 16, 22, 24, 25 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod), compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale educative, difuzarea informațiilor
referitoare la angajarea absolvenților, furnizarea
de spațiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
si reviste, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizare de servicii de administrare a cursurilor
academice pentru instituții de învățământ,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicare de materiale publicitare
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate în reviste, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele
de comunicații electronice, realizare de târguri
şi expoziții virtuale online cu scop publicitar,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale educaționale, servicii
publicitare pentru cărți, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de publicitate

și marketing online, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaţionale,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, servicii publicitare pentru cărţi,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
servicii de consultanta in domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei educaţională
sau de formare), organizare şi coordonare
de târguri de recrutare, realizare de târguri
şi expoziţii virtuale online, publicitate on-line
într-o reţea informatizată, publicitate online
printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, servicii de
planificare de carieră, servicii de informații
privind oportunitățile profesionale și de carieră,
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare de târguri comerciale,
realizare de târguri și expoziții cu scop comercial
sau publicitar virtuale online, organizare și
coordonare de târguri de locuri de muncă,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri publicitare și comerciale, organizare
și realizare de evenimente publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
de marketing, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, realizare de sondaje online de
cercetare în domeniul administrării afacerilor,
servicii de consultanță în recrutare, publicitate
pentru recrutare de personal, publicitate,
consultanță privind recrutarea de personal,
servicii de colaborări de afaceri (comerciale)
în rețea., publicitate în vederea recrutării
personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal
pentru asistență administrativă, recrutare de
personal pe perioadă determinată, furnizare de
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informații privind recrutarea personalului, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, servicii de intermediere de recrutare
de personal, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de recrutare
a personalului de conducere, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, furnizare
de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, recrutare de
personal permanent, recrutare de personal
executiv, servicii de recrutare, recrutare de
personal, recrutare de personal tehnic temporar,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
servicii de intervievare (pentru recrutarea de
personal), recrutare de personal de conducere
de nivel superior, servicii online de colaborări de
afaceri (comerciale) în rețea, realizare de târguri
şi expoziţii virtuale online cu scop publicitar sau
comercial, servicii online de prelucrare de date,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale pe
internet, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, ervicii online de colaborări
de afaceri (comerciale) în rețea.
41. Academii (educaţie), educație de tip școală
cu internat, antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
examinări referitoare la educaţie, tehnoredactare
computerizată electronica, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
model pentru artişti, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, fotografie instruire practică
(demonstraţii), prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment

sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de divertisment sau culturale,
educaţie religioasă, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, subtitrare, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, producţii de
teatru, traducere, meditaţii, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, consiliere în carieră (educație), pregătire
informatizată în materie de consiliere în carieră,
servicii de consiliere în carieră (consiliere
educativă sau instruire), furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consiliere și instruire (coaching) cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), educaţie, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
servicii de formare de personal., organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, formarea echipelor (educație), servicii
de formare profesională, furnizare de informații
cu privire la formarea profesională, activităţi
sportive şi culturale, coordonare de evenimente
educative, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, servicii
academice online în biblioteci, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de cursuri de instruire online, publicare de
cărți și periodice electronice online, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizarea
educației, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
informatii in domeniul educatiei furnizate on-
line dintr-o baza de date computerizata sau
de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), servicii de educație, instruire și
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divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de

furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
acordarea de premii în educație, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, administrarea serviciilor educaționale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
servicii de consultanță în domeniul educației,
servicii de consultanță în domeniul educației
antreprenoriale, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, difuzare de
materiale educative.
42. Creare, proiectare și întreținere de pagini
web, programare de software educativ,
proiectare, actualizare și întreținere de software
de calculator, proiectare personalizată de
software, proiectare și creare de pagini
principale și pagini web, servicii de consultanță
profesională privind software-ul de calculator,
cercetare și dezvoltare de produs, realizare
de studii de fezabilitate referitoare la proiecte,
studii de fezabilitate în materie de proiectare,
efectuarea de expertize tehnice, explorare și
cercetare arheologică, cercetare și dezvoltare
științifică, cercetare științifică, cercetare științifică
și industrială, întocmire de rapoarte științifice,
prestare de servicii de cercetare, servicii de
cercetare, servicii de cercetare și dezvoltare,
servicii științifice, cercetare tehnologică,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
cercetare chimică, servicii de chimie, studii
clinic, programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
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informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru, inginerie, sondaje geologice,
prospecţiuni geologice, cercetare geologică,
design de arte grafice, proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, cercetare mecanică, prospectarea
petrolului, sondaje referitoare la câmpurile
petroliere, testarea sondelor petroliere, servicii
tehnologice, cercetare privind tehnologia, servicii
tehnologice științifice, consultanță profesională
privind tehnologia, servicii de proiectare
tehnologică, servicii de analiză tehnologică,
servicii de consiliere tehnologică, servicii
externalizate furnizate în domeniul tehnologiei
informației, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
cercetare științifică și tehnologică în domeniul
dezastrelor naturale, servicii de explorări în
domeniul industriei petroliere, a gazului și
miniere, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medical, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, cercetare în domeniul protecţiei mediului,
furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi
consultanţă cu privire la reducerea emisiilor
de carbon, servicii de laboratoare ştiinţifice,
cercetare ştiinţifică, stilizare (proiectare
industrială), topografie, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, analiza
apei, consultanţă în proiectarea site-urilor
web, proiectare științifică și tehnologică,
analize în domeniul ingineriei tehnologice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
cercetare tehnologică referitoare la calculatoare,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
compilare de informații privind tehnologia
informației, furnizare de informații privind
tehnologia informației, servicii de informare
privind tehnologia informației, studii tehnologice
referitoare la mașini-unelte, aviz de specialitate
în domeniul tehnologiei, servicii pentru

furnizarea de informații tehnologice, furnizare
de informații despre cercetarea tehnologică,
servicii de consultanță tehnică privind tehnologia
informațiilor, cercetări în domeniul tehnologic
efectuate de ingineri, furnizare de informații în
domeniul tehnologiei științei, servicii de asistență
în domeniul tehnologiei informației, furnizare de
informații tehnologice despre inovații ecologice,
servicii tehnologice și cercetare în acest
domeniu, servicii de informare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor, servicii de
consultanță în domeniul dezvoltării tehnologice,
consultanță în domeniul tehnologiilor referitoare
la calculatoare, dezvoltare de tehnologii de
protecție a rețelelor electronice, servicii de
consultanță în materie de cercetare tehnologică,
cercetare în domeniul tehnologiei de prelucrare
a semiconductoarelor, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru energie, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru motoare, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
servicii de inginerie în domeniul tehnologiei
pentru comunicații, servicii de inginerie în
domeniul tehnologiei mediului înconjurător,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, servicii de inginerie
privind tehnologia de prelucrare a datelor,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
de control, servicii de inginerie în materie
de tehnologie a informației, proiectare și
dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane, servicii de consiliere tehnologică
privind analiza tehnică a utilajelor, servicii de
consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie,
servicii de consultanță în materie de tehnologie
a informației (IT), servicii de consultanță
în domeniul calculatoarelor și al tehnologiei
informației, servicii de consultanță și informații
despre arhitectura și infrastructura tehnologiei
informației, furnizare de informații on-line, dintr-
o bază de date electronică sau de pe internet,
în domeniul cercetării tehnologice, furnizare de
servicii de autentificare a utilizatorilor printr-o
tehnologie de deschidere a unei sesiuni unice
pentru aplicații software online, consultanță
științifică, servicii științifice, cercetare științifică,
închirieri de echipament științific, cercetare
științifică privind ecologia, întocmire de rapoarte
științifice, furnizare de informații științifice,
servicii de informații științifice, furnizare de
studii științifice, cercetare științifică și industrială,
servicii de consiliere științifică, servicii de testare
științifică, cercetare științifică privind genetica,
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servicii de laboratoare științifice, închirieri de
instrumente științifice, evaluare științifică de
riscuri, servicii de proiectare științifică, compilare
de informații științifice, servicii de cercetare
științifică, realizare de analize științifice, realizare
de studii științifice, cercetare și analiză științifică,
cercetare și dezvoltare științifică, cercetare
științifică referitoare la biologie, cercetare
științifică referitoare la chimie, cercetare
științifică referitoare la bacteriologie, cercetare
științifică privind genetica plantelor, cercetare
științifică în domeniul farmaceuticii, consultanță
în domeniul cercetării științifice, cartografiere
genetică în scopuri științifice, testare științifică
asistată de calculator, cercetare științifică în
scop medical, investigații științifice în scopuri
medicale, servicii științifice de programare de
calculatoare, cercetare științifică în domeniul
medicinii sociale, furnizare de informații
privind cercetarea științifică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, închiriere de
echipamente științifice și tehnologice, realizarea
de rapoarte privind cercetarea științifică, servicii
de analize științifice asistate de calculator,
servicii de cercetare științifică asistată de
calculator, servicii științifice și cercetare în acest
domeniu, servicii științifice și design privind acest
domeniu, estimări în domeniul științific efectuate
de ingineri, cercetări în domeniul științific
efectuate de ingineri, evaluări în domeniul
științific efectuate de ingineri, teste de screening
de adn pentru scopuri științifice, servicii de
consultanță în materie de instrumente științifice,
cercetare științifică în domeniul geneticii și
ingineriei genetice, furnizare de informații
științifice referitoare la produse chimice, servicii
de analize de sânge pentru cercetare științifică,
furnizare de informații științifice în domeniul
schimbărilor climaterice, furnizare de informații
științifice în domeniul încălzirii globale, furnizare
de informații științifice referitoare la industria
chimică, cercetare științifică realizată cu ajutorul
bazelor de date, servicii de consultanță
în materie de cercetare științifică, cercetare
științifică cu scopuri medicale în domeniul bolilor
canceroase, cercetare științifică și industrială, în
special în domeniul electricității, informații privind
cercetarea științifică în domeniul biochimiei
și biotehnologiei, sisteme aeropurtate de
monitorizare de la distanță pentru explorări
științifice, sisteme aeropurtate de detectare de
la distanță pentru explorările științifice, cercetare
științifică integrată privind insectele dăunătoare
din sere și recolte, furnizare de informații
științifice în domeniul schimbărilor climatice
și al încălzirii globale, furnizare de informații
științifice în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii științifice privind

izolarea și cultivarea țesuturilor și celulelor
umane, furnizare de informații și rezultate privind
cercetarea științifică dintr-o bază de date online
cu funcție de căutare, furnizarea de informații
despre cercetarea științifică și medicală în
domeniul farmaceutic și al studiilor clinice,
certificarea serviciilor de educație, programare
de software educativ, găzduire de conținut
educațional multimedia, stocare de date online,
furnizare de software nedescărcabil online,
găzduire de spații web online pentru terți, pentru
partajare de conținut online, programare de
software pentru publicitate online, furnizare de
uz temporar online de software nedescărcabil,
găzduire de facilități web online pentru pentru
alte persoane, furnizarea accesului temporar
la software cu autentificare unică online,
nedescărcabil, găzduire de conținut digital, și
anume jurnale și bloguri online, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
creare de pagini web stocate electronic pentru
servicii online și pe internet, furnizare de
informații online despre servicii de analize
și cercetare industrială, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
procesare de text, furnizare de software online
care nu poate fi descărcat, pentru utilizare în
comunicații.

───────

(210) M 2021 04084
(151) 22/05/2021
(732) SEBASTIAN TODEA, ALEEA

PETRE ANTONESCU NR.2, BL.25
AP.33, SECTOR 2, BUCURESTI,
023596, ROMANIA

(540)

Sport deals one sport
leads to another



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
21/05/2021-23/05/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 04085
(151) 23/05/2021
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, STRADA CORALILOR, NR.
22, PETROM CITY, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013329, ROMANIA

(540)
ActiveFlow

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

1. Preparate chimice pentru utilizare ca aditivi
la combustibili pentru îmbunătățirea arderii,
aditivi chimici la combustibilul pentru motoare,
hidrogen.
4. Compozitii combustibile, gaze naturale,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare),
gaze utilizate la iluminat, gaz combustibil,
amestecuri de carburanti gazeificati, gaz natural
pentru vehicule, energie electrica, gaz petrolier
in stare gazoasa sau lichefiat.

───────

(210) M 2021 04086
(151) 23/05/2021
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, SECTOR 1, PETROM CITY,
CLADIREA INFINITY ETAJ 1,
OVAL B, SECTOR 1, BUCURESTI,
013329, ROMANIA

(540)
ActiveFlow4D

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

1. Preparate chimice pentru utilizare ca aditivi
la combustibili pentru îmbunătățirea arderii,
aditivi chimici la combustibilul pentru motoare,
hidrogen.
4. Compozitii combustibile, gaze naturale,
combustibili (inclusive benzina pentru motoare),
gaze utilizate la iluminat, gaz combustibil,
amestecuri de carburanti gazeificati, gaz natural
pentru vehicule, energie electrica, gaz petrolier
in stare gazoasa sau lichefiat.

───────

(210) M 2021 04087
(151) 23/05/2021
(732) VICTORIA BREWERY SRL, STR.

CERBULUI, NR. 19, CAMEREA
1, AP. 2, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420113,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)
MUSAI

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

32. Bere și produse de bere.
───────
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(210) M 2021 04088
(151) 23/05/2021
(732) NICOLAE-VIOREL FRECUȘ,

STR. DOROBANTILOR NR. 31,
JUDETUL CONSTANTA, EFORIE
NORD, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST 2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
NEPTUN BREEZE

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

33. Vin, băuturi pe bază de vin, vin de struguri,
vinuri cu alcool.

───────

(210) M 2021 04089
(151) 23/05/2021
(732) NICOLAE-VIOREL FRECUȘ,

STR. DOROBANTILOR NR. 31,
JUDETUL CONSTANTA, EFORIE
NORD, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC. B,
AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
ESENTIALIS

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

33. Vin, vin de struguri, băuturi pe bază de
alcool.

───────

(210) M 2021 04090
(151) 23/05/2021
(732) CORINA-ELENA FRECUȘ,

STR. DOROBANTILOR NR. 31,
JUDETUL CONSTANTA, EFORIE
NORD, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FAGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
DOMNIȚA ELENA

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

33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
băuturi pe bază de vin, vin de struguri, vinuri cu
alcool.

───────


