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Cereri Mărci publicate în 28/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06792 21/09/2021 S.C. BELUGA FARM GRUP

S.R.L
RADUTA LAKE

2 M 2021 06793 21/09/2021 MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION

Plasma Quad

3 M 2021 06794 21/09/2021 IONUT ALIN NICOLESCU ICON PROPERTIES

4 M 2021 06795 21/09/2021 VINEXPORT SA FOCSANI BEERELLI

5 M 2021 06796 21/09/2021 IULIA UNGUREANU SINDICATUL FIERULUI

6 M 2021 06797 21/09/2021 A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE
S.R.L.

LILANDOR

7 M 2021 06798 21/09/2021 ALCHIM PRO EXPERT SRL VOPSINEL

8 M 2021 06799 21/09/2021 JOLLYCONTOR IMPEX SRL jolly

9 M 2021 06800 21/09/2021 MARIAN RELU PETRESCU XPRESS SALES

10 M 2021 06801 21/09/2021 NEW VIDEO BUSINESS SRL V VUPS Filmează Încarcă Vinde

11 M 2021 06802 21/09/2021 BIBORTENI AQUA SRL BIBORTENI aqua
nagnesia APA MINERALA
CARBOGAZEIFICATA
MAGNEZIANA

12 M 2021 06803 21/09/2021 BIBORTENI AQUA SRL BIBORȚENI AQUA TROPICOOL
PORTOCALE BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

13 M 2021 06804 21/09/2021 BIBORȚENI AQUA SRL BIBORȚENI AQUA VIȘINE
ȘI CĂPȘUNI BĂUTURĂ
RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

14 M 2021 06805 21/09/2021 CLUB SPORTIV MUNICIPAL
PLOIESTI

CSM BASCHET PETROLUL
PLOIESTI

15 M 2021 06806 21/09/2021 HAVIN U HAGI SRL LOREVA

16 M 2021 06807 21/09/2021 QUANTUM
INVESTMENT&DEVELOPMENT
GROUP S.R.L.

Q QUANTUM OXYGO PARK

17 M 2021 06808 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CABANOS AFUMAT S Sibiu din
1922

18 M 2021 06809 21/09/2021 BIOGENIS SRL Biogenis FamiCord Group Banca
de celule stem

19 M 2021 06810 21/09/2021 DIETLIFE FOOD SRL Marcu's
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2021 06811 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. BACON DIN PIEPT DE PORC S

Sibiu din 1922

21 M 2021 06812 21/09/2021 MIHAELA GRECUL Xiaomoxuan

22 M 2021 06813 21/09/2021 DIETLIFE FOOD SRL Smol's

23 M 2021 06814 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CÂRNAŢI DE PORC ÎN
UNTURĂ S Sibiu din 1922

24 M 2021 06815 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. COTLET FIERT ŞI AFUMAT S
Sibiu din 1922

25 M 2021 06816 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CRENVURŞTI DE VITĂ S Sibiu
din 1922

26 M 2021 06817 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CÂRNAŢI DE PORC S Sibiu din
1922

27 M 2021 06818 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. CÂRNAŢI PICANŢI DE PORC S
Sibiu din 1922

28 M 2021 06819 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. FRIGĂRUI DE PORC CU
LEGUME S Sibiu din 1922

29 M 2021 06820 21/09/2021 DIETLIFE FOOD SRL B2B CAFE

30 M 2021 06821 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. FRIGĂRUI DE PUI CU LEGUME
S Sibiu din 1922

31 M 2021 06822 21/09/2021 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

ANABI AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE
A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

32 M 2021 06823 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Mici porc S Sibiu din 1922

33 M 2021 06824 21/09/2021 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

34 M 2021 06825 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Mici porc-vita S Sibiu din 1922

35 M 2021 06826 21/09/2021 CYBEREDU S.R.L. CyberEDU

36 M 2021 06827 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Jumari S Sibiu din 1922

37 M 2021 06828 21/09/2021 SC DATA CONSULT SRL HAPPY FISH

38 M 2021 06829 21/09/2021 BIT SENTINEL SECURITY SRL BIT SENTINEL

39 M 2021 06830 21/09/2021 SC STELMAR NAVIGATION
SRL

STELMAR

40 M 2021 06831 21/09/2021 BIT SENTINEL SECURITY SRL Phish Enterprise

41 M 2021 06832 21/09/2021 SC NARDO TRADING CO SRL Nardo Rum Kokos LIQUID
FILLING-UMPLUTE CU
ALCOOL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2021 06833 21/09/2021 LESAFFRE ROMANIA SRL BRUTARUL DE SUCCES

43 M 2021 06834 21/09/2021 DIGITAL MIND AUDIT SRL auditXpert

44 M 2021 06835 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Lebar S Sibiu din 1922

45 M 2021 06836 21/09/2021 ASOCIATIA CENTRUL DE
CERCETARE ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN ROMÂNIA
(ACCSIR)

DefCamp where hacking &
security collide

46 M 2021 06837 21/09/2021 ECO MIHIŞ SRL Eco Mihiş

47 M 2021 06838 21/09/2021 DANTE INTERNATIONAL SA FRESHLIST

48 M 2021 06839 21/09/2021 NORD WALL S.R.L. NORDWALL

49 M 2021 06840 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Muschi Azuga S Sibiu din 1922

50 M 2021 06841 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Muschi file S Sibiu din 1922

51 M 2021 06842 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Muschi tiganesc S Sibiu din 1922

52 M 2021 06843 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Parizer S Sibiu din 1922

53 M 2021 06844 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Piept de porc rulat S Sibiu din
1922

54 M 2021 06845 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Salam Săliște S Sibiu din 1922

55 M 2021 06846 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Salam de vară S Sibiu din 1922

56 M 2021 06847 21/09/2021 AMER POP HOUSE SRL PIZZA NOSTRA

57 M 2021 06848 21/09/2021 AERRO DIREKT SRL aerro DIREKT

58 M 2021 06849 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Salam Victoria S Sibiu din 1922

59 M 2021 06850 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Șuncă de Praga S Sibiu din 1922

60 M 2021 06851 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Tochitură în untură S Sibiu din
1922

61 M 2021 06852 21/09/2021 SCANDIA FOOD S.R.L. Pomana porcului în untură S
Sibiu din 1922

62 M 2021 06853 21/09/2021 ALEX MELCOVICH BH SRL MONTANA

63 M 2021 06854 21/09/2021 CONCELEX SRL CONCELEX
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(210) M 2021 06792
(151) 21/09/2021
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L,

STR. VLADIMIR STREINU NR. 22,
CAM. 5, SAT SARULESTI, JUDEȚ
CĂLĂRAȘI, COMUNA SARULESTI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

RADUTA LAKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
ouă și produse din ouă, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, produse lactate și
înlocuitori, supe și baze de supă, extracte
din carne, uleiuri și grăsimi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din pește,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu coajă
lemnoasă prelucrate, amestecuri pentru supe,
antreuri pe bază de legume, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, aperitive
alimentare pe bază de soia, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, aperitive pe bază de cartofi, aripioare
de pui, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane de brânză, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de nuci și
semințe, biscuiți de pește, bisque, bombay mix
(aperitiv indian), brioșe cu ouă, brânză sub formă
de sosuri de înmuiat, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, bulgogi (fel de
mâncare coreeană din carne de vită), batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, carne prajita de pui, carne preparată,

carne prăjită de pui, cartofi prăjiți sub formă de
aperitive, cartofi prăjiți în formă de gofre, cartofi
răzuiți prăjiți (hash browns), cartofi umpluți,
chicharron (șorici de porc prăjit), chiftele de
cartofi, chiftele din pește, chili con carne (tocană
de ardei iute și carne), chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de legume,
chipsuri de soia, chipsuri din manioc, chipsuri din
yucca, chipsuri pe bază de legume, chop suey
(fel de mâncare chinezească), cine preambalate
care conțin în principal fructe de mare, cine
preambalate constând în principal din vânat,
cipsuri de mere, cipsuri din fructe, consommé-
uri (fel de mâncare pe bază de supă), cremă
de fructe, cuburi de supă, cuiburi de păsări,
comestibile, desert din fructe de pădure cu
frișcă, desert din fructe roșii cu spumă de albuș,
falafel, fasole cu carne de porc la conservă,
fasole gătită în sos de soia (kongjaban), felii
prăjite de cartofi, feluri de mâncare preparate
din carne, fructe deshidratate, fulgi de cocos,
fulgi de mere, galbi (mâncare pe bază de
carne la grătar), ghiveci, ghiveci cu ouă, gătit la
vapori, gogoși, gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), găluște (din carne), gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, gustări
pe bază de fructe uscate, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de legume, gustări pe
bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
porumb dulce, gustări pe bază de tofu, inele de
ceapă, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute
fermentat (dak-galbi), mâncare gătită constând
în principal dintr-o pastă de soia consistentă și
tofu (cheonggukjang-jjigae), mâncare preparată
pe bază de legume pentru copii mici, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri din pește, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, mâncăruri
preparate care constau integral sau în principal
din vânat, mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume, ouă
fierte și bulion (oden), mâncăruri preparate
care constau în principal din kebab, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) bacon,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
ouă, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de curcan, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de rață, mâncăruri
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preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne de vânat, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), mâncăruri
preparate obținute din carne de pui (care conțin
în principal carne de pui), mâncăruri preparate
pe bază de carne, măsline umplute cu ardei
roșu, măsline umplute cu ardei roșu și migdale,
măsline umplute cu migdale, măsline umplute
cu pesto, aflate în ulei de floarea soarelui,
omlete, ouă marinate, ouă scoțiene, pastramă
din carne de vită, pastă de năut, pește cu
aromă de cartofi prăjiți, pește gătit și congelat,
plăcintă cu carne, prafuri pentru supe, preparate
pentru supă de legume, pui la grătar (yakitori),
pui teriyaki, pârjoale din carne, quenelle, salate
aperitiv, salate cu carne de pasăre, salate de
cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, salate pe bază de
cartofi, salate preparate, salată caesar, salată
de pui, sarmale în foi de viță, supe, supe la
conservă, supe miso, supe miso gata-preparate,
supă cu bulete din mața, supă de bame, supă
de tăieței, supă gata-preparată, supă groasă,
supă instant, supă semipreparată, supe miso
instant, surimi, tajine (fel de mâncare preparat
din carne, pește sau legume), tocane (alimente),
tocană cu curry semipreparată, tocană de vită,
tocăni, turte din pastă de pește fierte în abur
sau prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
abalone (moluște), nu vii, agar-agar pentru uz
culinar, alimente refrigerate din pește, anșoa, nu
vii, aperitive congelate constând în principal din
fructe de mare, arici de mare (nu vii), batoane de
pește file, biban de ocean (nu viu), bibani, nu vii,
broaște țestoase cu carapace moale (cu excepția
celor vii), calcani, nu vii, calmar preparat, calmar
uscat, caras, nu viu, carne de balene (cu
excepția celor vii), carne de crab, carne de pește
uscată, carne de scoici uscată, carne uscată de
melci de mare, carne uscată de scoici bivalve,
castraveți de mare, nu vii, caviar, caviar de
somon, cârnați de pește, conserve de fructe de
mare, conserve de pește, conserve din pește,
crab, crab marinat în sos de soia (ganjang-
gejang), crabi (cu excepția celor vii), crabi de
zăpadă, nu vii, crap (cu excepția celui viu), crap
argintiu, nu viu, crevete cu cocos, crevete, care
nu sunt vii, creveți uscați și mărunțiți, creveți, cu
excepția celor vii, crisalide de viermi de mătase,
pentru alimentație umană, crisalide de viermi
de mătase, pentru consum uman, crochete de
pește, crochete de somon, crustacee înghețate,
crustacee, cu excepția celor vii, extracte de
peste, extracte din fructe de mare, făină de pește
pentru consum uman, fileuri de pește la grătar,

friptură de pește, fructe de mare care nu sunt
vii, fructe de mare congelate, fructe de mare
fierte în sos de soia (tsukudani), fructe de mare
gătite, fructe de mare preparate, fructe de mare
sărate și fermentate (jeotgal), fructe de mare
uscate, fructe de mare în conservă, fulgi de
carne de pește uscată (kezuri-bushi), homari,
cu excepția celor vii, icre artificiale, icre de arici
de mare fermentate în sare, icre de crab pentru
alimentație umană, icre de crab preparate, icre
de hering uscate, icre de pește procesate, icre
de pește, preparate, icre de păstrăv de mare
de uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
limbă-de-mare, nu vie, macrou spaniol uscat
murat, macrou spaniol, nu viu, meduze sărate,
melci, melci de mare felii, melci gătiți, melci la
conservă, melci preparați (escargot), mâncăruri
pe bază de pește, înlocuitor de carne de crab,
moluște comestibile (cu excepția celor vii), ouă
de melci (pentru consum), pastă de anșoa, pastă
de creveți, pastă de fructe de mare, pastă de
icre de crab, pastă de pește, pateuri de pește,
pește, pârjoale din pește, păstrăvi, nu vii, pește
congelat, pește conservat, pește fiert și uscat,
pește gătit, pește la borcan, pește marinat, pește
în conservă, pește în ulei de măsline, pește, cu
excepția celui viu, pește uscat și mărunțit, pește
uscat și tăiat în fire subțiri, pește-spadă, nu viu,
pești din familia clinidae (cod sărat și uscat), pești
din familia sciaenidae, nu vii, plăcinte cu crab,
plătici (pești roșii, nu vii), plătică de mare, nu vie,
produse congelate pe bază de pește, produse
din fructe de mare, produse din pește la borcan,
sardine (nu vii), sardine, nu vii, scoici (care
nu sunt vii), scoici (moluște), cu excepția celor
vii, scoici uscate, scoici, moluște comestibile,
cu excepția celor vii, sepii, nu vii, somon (nu
viu), somon afumat, somon, nu viu, stacoji,
stridii (nu vii, pentru consum uman), stridii, cu
excepția celor vii, testacee, cu excepția celor vii,
ton (conserve), ton in ulei, ton, nu viu, urechis
unicinctus comestibil, nu viu, vezici înotătoare
uscate, țipari, nu vii.
31. Plante și flori naturale, animale vii, abalone,
tip de moluște cu cochilie (vii), bibani (vii),
anșoa, vii, calmari (vii), cambulă vie, capelin,
viu, caracatițe vii, caracude vii, castraveți de
mare vii, cod viu, coral viu, crap (viu), crap
argintiu viu, crevete (crangon vulgaris) vii, creveți
(pandalidae) vii, crustacee arctice, vii, crustacee
vii, embrioni de animale, homari vii, icre, hering,
viu, icre pentru ecloziune, languste vii, krill viu,
melci (vii), melci de mare, vii, midii albastre (vii),
moluște comestibile (vii), moluște vii, moluște, vii,
momeală de pescuit uscată prin înghețare, pește
viu, altul decât cel pentru consum uman, pești
de acvariu, pești vii, pești vii pentru alimentație,
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peștișori aurii, păstrăv viu, pui de somon (vii),
raci vii, raci împlătoșați (astacidae) vii, sardine
(vii), sardine, vii, scoici comestibile vii, somon,
viu, stridii vii, ton, viu, vietăți acvatice vii, țipari vii.

───────

(210) M 2021 06793
(151) 21/09/2021
(732) MITSUBISHI ELECTRIC

CORPORATION, 7-3
MARUNOUCHI 2-CHOME,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPONIA

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

(540)
Plasma Quad

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

11. Aparate de aer conditionat, purificatoare de
aer.

───────

(210) M 2021 06794
(151) 21/09/2021
(732) IONUT ALIN NICOLESCU,

STR. GHIOZDANULUI, NR.22A,
SC.B, ET.5, AP.B51, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014163, ROMANIA

(540)
ICON PROPERTIES

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

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

───────

(210) M 2021 06795
(151) 21/09/2021
(732) VINEXPORT SA FOCSANI,

STR. DIONYSOS, NR. 1, JUDET
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)
BEERELLI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06796
(151) 21/09/2021
(732) IULIA UNGUREANU, STRADA

DOAMNA STANCA, NR 21, JUDET
BRASOV, FAGARAS, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SINDICATUL FIERULUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 21.03.13

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

clase:
41. Activitați sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06797
(151) 21/09/2021
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE
S.R.L., VIA DEI SETTE SANTI 3,
FIRENZE, 50131, ITALIA

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

(540)
LILANDOR

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

5. Preparate/produse (suplimente alimentare)
pentru tratamentul anxietatii si insomniei.

───────

(210) M 2021 06798
(151) 21/09/2021
(732) ALCHIM PRO EXPERT SRL,

STR. BAZALT NR. 15, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, 120167, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
VOPSINEL

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante.

───────

(210) M 2021 06799
(151) 21/09/2021
(732) JOLLYCONTOR IMPEX SRL, STR.

PARCUL FEROVIARILOR, NR. 17,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

jolly

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
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făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare *, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru

decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, coşuri de
faclă pentru utilizare în industria petrolieră,
drumuri de fum pentru cazanele de încălzire
ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente),
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi
cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, filamente de
încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale / pernuţe
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu
apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
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arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de

siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului.
19. Coloane publicitare, nemetalice, plută
aglomerată pentru construcţii, bagasă
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aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, alabastru,
corniere, nemetalice, acvarii (structuri), pietriş
pentru acvarii, nisip pentru acvarii, umbrare
(structuri), nemetalice, plăci de blindaj,
nemetalice, uşi blindate, nemetalice / uşi armate,
nemetalice, piatră artificială, azbociment, mortar
de azbest, asfalt, pavaj de asfalt, voliere
(structuri), nemetalice, balustrade, nemetalice,
cherestea pentru construcţii / lemn pentru
construcţii, hârtie pentru construcţii, sticlă
pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment*, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă*, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de
protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice*,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,

granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos*, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
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nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),
pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
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de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, 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, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi

veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie*, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
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echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de

măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de motoare de aeronave, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere (am.)) /
servicii de agenţie de transport, transportul de
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mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de
valoare, tractarea, închirierea de cai, spargerea
gheţii, lansarea de sateliţi pentru terţi, servicii de
ambalare, transportul marin, livrarea de mesaje,
închirierea maşinilor de curse, închirierea
autocarelor, închirierea sistemelor de navigaţie,
operarea ecluzelor de canal, ambalarea
bunurilor, livrarea de colete, închirierea locurilor
de parcare, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, pilotarea, transportul ambarcaţiunilor
de agrement, servicii de hamali, transportul pe
calea ferată, închirierea vagoanelor de cale
ferată, închirierea vagonetelor de cale ferată,
ranfluarea navelor, închirierea de frigidere /
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente,
servicii de debarasare, operaţiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operaţiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, închirierea de tractoare, informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
salvare subacvatică, descărcarea încărcăturilor,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, alimentarea cu apă,
distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile,
împachetarea bunurilor.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă

în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web(servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronicăa activităţii cărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână(grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), 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, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice,, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
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științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, 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, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere software
ca serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, stilizare (proiectare
industrială), topografie, cercetare tehnologică,
efectuarea de studii cu privire la proiectele
tehnice, scriere tehnică, consultanţătehnologică
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 06800
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(732) MARIAN RELU PETRESCU, STR.

SIBIU NR.12, BL.Z32, SC.1, ET.10,
AP.65, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
XPRESS SALES

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

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman si veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dintilor si
pentru amprente dentare, dezinfectanti, produse

pentru distrugerea daunatorilor, fungicide,
erbicide.
7. Masini, masini-unelte, unelte actionate
electric, motoare, cu exceptia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje si componente de
transmisie, cu exceptia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decat uneltele
actionate manual, incubatoare pentru oua,
distribuitoare automate.
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 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.
10. Aparate si instrumente chirurgicale,
medicale, dentare si veterinare, membre, ochi
si dinti artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutura, dispozitive terapeutice si de asistenta
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive si articole
pentru sugari, aparate, dispozitive si articole
pentru activitate sexuala.
11. Aparate si instalatii de iluminat, de incaIzire,
de racire, de producere a aburului, de gatit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei si de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14.  Metale pretioase si aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prejioase si semipretioase,
ceasornice si instrumente pentru masurarea
timpului.
18. Piele si imitatii de piele, piei de animale
si piei brute, bagaje si genji de transport,
umbrele de ploaie si de soare, bastoane, bice,
harnasament si articole de selarie, zgarzi, lese si
imbracaminte pentru animale.
20.  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
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transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balena sau sidef, scoici, spuma de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile si recipiente de uz casnic sau de
bucatarie, vase de gatit si articole pentru masa,
cu exceptia furculitelor, cutitelor si lingurilor,
piepteni si bureti, perii, cu exceptia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curatare, sticla
neprelucrata sau semiprelucrata, cu exceptia
sticlei pentru constructii, sticIarie, portelan si lut.
22. Franghii si sfori, plase, corturi si prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice, vele,
saci pentru transport si depozitarea materialelor
in vrac, materiale de captusire, amortizare si
de umplutura, cu exceptia hartiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice, materiale
textile fibroase brute si inlocuitori ai acestora.
25. Articole de imbracaminte, incaItaminte si
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucarii si obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastica si de sport, decoratiuni pentru pomul
de Craciun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ingrijire sanitara si de infrumusetare pentru
persoane si animale, servicii de agricultura,
acvacultura, horticultura si silvicultura.

───────

(210) M 2021 06801
(151) 21/09/2021
(732) NEW VIDEO BUSINESS SRL, STR.

LOVISTE, NR. 38, AP. 1, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V VUPS Filmează
Încarcă Vinde

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 26.03.01

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

clase:
35. Servicii de intermediere comercială,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, indexare web în scop comercial
sau publicitar, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 06802
(151) 21/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUDETUL
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BIBORTENI aqua
nagnesia APA MINERALA

CARBOGAZEIFICATA
MAGNEZIANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:gri , mov, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, apă minerală naturală,
apă minerală naturală, natural carbogazoasă,
apă minerală naturală îmbogățită cu dioxid
de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată, toate acestea provenite din
arealul Biborțeni.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a produselor
ape (băuturi), ape minerale şi gazoase,
ape de masa, ape de izvor, apă minerală
naturală , apă minerală naturală natural
carbogazoasă, apă minerală naturală îmbogățită
cu dioxid de carbon de la sursă, apă minerală
naturală carbogazificată, apă minerală naturală
decarbogazificată (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte 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 web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comert in spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a apelor (băuturi),
ape minerale şi gazoase, ape de masa, ape
de izvor, apă minerală naturală , apă minerală
naturală natural carbogazoasă, apă minerală
naturală îmbogățită cu dioxid de carbon de la
sursă, apă minerală naturală carbogazificată,
apă minerală naturală decarbogazificată.

───────

(210) M 2021 06803
(151) 21/09/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BIBORȚENI AQUA
TROPICOOL PORTOCALE

BĂUTURĂ RĂCORITOARE CU
APĂ MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
06.06.03; 05.07.11; 27.05.01; 27.05.17

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

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi non-alcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, citronadă, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, concentrate de sucuri
de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
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de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte defructe, sifon, ape (bauturi),
apă de masa, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerala, apă potabilă cu vitamin, toate
acestea realizate cu apa provenita din arealul
Biborțeni.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, amestec de sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe,băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor,
apă carbogazoasă, apă mineral, apă potabilă
cu vitamine (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte 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 web sau al emisiunilor de

tip teleshopping, servicii de comerț in spatiu fizic
si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
a produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a băuturilor non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi racoritoare cu
apa minerala naturala, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
sucuri, sucuri carbogazoase,suc de fructe
concentrate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă mineral, apă
potabilă cu vitamine.

───────
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(210) M 2021 06804
(151) 21/09/2021
(732) BIBORȚENI AQUA SRL, SAT

BIBORȚENI, NR. 270, JUD.
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

BIBORȚENI AQUA VIȘINE
ȘI CĂPȘUNI BĂUTURĂ

RĂCORITOARE CU APĂ
MINERALĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.08; 05.07.16; 11.03.20

(591) Culori revendicate:vișiniu, roșu, roz,
alb, verde

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

32. Băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase, suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi non-alcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, citronadă, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
băuturi din legume, concentrate de sucuri
de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri

de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, băuturi pe bază de apă
care conțin extracte defructe, sifon, ape (bauturi),
apă de masa, apă de izvor, apă carbogazoasă,
apă minerala, apă potabilă cu vitamin, toate
acestea realizate cu apa provenita din arealul
Biborțeni.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor
a băuturilor non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, băuturi racoritoare cu apa minerala
naturala, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri
carbogazoase,suc de fructe concentrate, sucuri
de legume (băuturi), băuturi nealcoolice cu
suc de legume, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut caloric
scăzut, limonade, amestec de sucuri de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, băuturi cu aromă
de fructe,băuturi de fructe, băuturi din legume,
citronadă, concentrate de sucuri de fructe,
extracte din fructe fără alcool, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, siropuri de fructe,
siropuri pentru băuturi, concentrate utilizate în
prepararea băuturilor răcoritoare, esențe pentru
fabricarea băuturilor, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, smoothies, apă
(băuturi), apă cu arome, ape cu aromă de fructe,
băuturi pe bază de apă care conțin extracte
de ceai, sifon, apă de masa, apă de izvor,
apă carbogazoasă, apă mineral, apă potabilă
cu vitamine (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte 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 web sau al emisiunilor de
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tip teleshopping, servicii de comerț în spatiu fizic
si/ sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata
a produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online, cu
amanuntul si/sau cu ridicata a băuturilor non-
alcoolice, ape minerale şi gazoase, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, băuturi racoritoare cu
apa minerala naturala, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
sucuri, sucuri carbogazoase,suc de fructe
concentrate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, sucuri de fructe
utilizate ca băuturi, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu conținut
caloric scăzut, limonade, amestec de sucuri
de fructe, băuturi care constau în principal
din sucuri de fructe, bauturi constand dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi cu aromă de fructe,băuturi de fructe,
băuturi din legume, citronadă, concentrate de
sucuri de fructe, extracte din fructe fără alcool,
musturi, nectaruri de fructe, nealcoolice, siropuri
de fructe, siropuri pentru băuturi, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, extracte pentru prepararea băuturilor,
smoothies, apă (băuturi), apă cu arome, ape cu
aromă de fructe, băuturi pe bază de apă care
conțin extracte de ceai, sifon, apă de masa, apă
de izvor, apă carbogazoasă, apă mineral, apă
potabilă cu vitamine.

───────

(210) M 2021 06805
(151) 21/09/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIESTI, STR. MILCOV NR.1,
SALA DE SPORT LEONARD
DOROFTEI, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100055, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
CSM BASCHET

PETROLUL PLOIESTI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii furnizate de cluburi sportive.

───────

(210) M 2021 06806
(151) 21/09/2021
(732) HAVIN U HAGI SRL, STR.

ALBĂSTRELELOR 42A,
MANSARDĂ, CAMERA NR. 4,
JUD. ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
LOREVA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, ţesuturi impregnate cu
loţiuni cosmetice, preparate pentru parfumarea
camerei, odorizante, odorizant difuzor, esenţe
eterice, apă parfumată, extracte de flori
(parfumuri), beţişoare parfumate, parfumuri.

───────
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(210) M 2021 06807
(151) 21/09/2021
(732) QUANTUM

INVESTMENT&DEVELOPMENT
GROUP S.R.L., TARLA 76,
PARCELA 3701/3/2 SP. COM 1,
ETAJ 1, JUD. ILFOV, COMUNA
BERCENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Q QUANTUM OXYGO PARK

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(Pantone 3155 C, Pantone 376 C),
galben (pantone 395 C, Pantone 803
C), negru (Pantone Black 4C)

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru

o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns la
cererile de oferte, asistență comercială privind
crearea de întreprinderi comerciale, asistență
comercială privind deschiderea de francize,
asistență comercială privind sistemul de
franciză, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență în
materie de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, dezvoltarea de sisteme
de management al spitalelor, servicii oferite
de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, servicii de exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
servicii de exploatare a întreprinderii (pentru
terți), furnizare de asistență în afaceri, furnizare
de asistență (afaceri) în exploatarea francizelor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
agențiile imobiliare, evaluări imobiliare,
agenții imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
servicii fiduciare imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investițiilor imobiliare, acordare de credite
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, evaluări
financiare de proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare, administrare de
bunuri imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), administrare fiduciară de proprietăți
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imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, servicii de brokeraj de
proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare),
organizare de închirieri (doar proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
evaluarea financiară a proprietății personale
și imobiliare, servicii de tip escrow pentru
bunuri imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare,
încheiere de contracte de închiriere de bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, agenții de închiriere
de proprietăți imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăților imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare
de spații comerciale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a proprietăților
imobiliare în domeniul agriculturii, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
industriale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
malluri de cumpărături, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru locații pentru
divertisment, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenție pentru vânzarea de proprietăți imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru

încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente, servicii
de asigurare pentru industria construcțiilor,
servicii de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, servicii de construcții de clădiri, servicii
de management în construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
binefacere în materie de construcții, servicii de
construcții subacvatice de inginerie civilă, servicii
de gestiune a lucrărilor de construcții, servicii
de cămășuială pentru repararea instalațiilor de
construcții industriale, servicii de cămășuială
pentru repararea instalațiilor de construcții
marine, servicii de construcții de echipamente
de apărare pentru nave, servicii de construcții
referitoare la clădiri de uz industrial, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare.

───────
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(210) M 2021 06808
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CABANOS AFUMAT
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.12; 27.05.17; 26.04.16;
26.04.18

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #ff2018),
negru (HEX #1b1716), roz (HEX
#f40a83), galben (HEX #c59d00)

(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.

───────

(210) M 2021 06809
(151) 21/09/2021
(732) BIOGENIS SRL, B-DUL DIMITRIE

POMPEI NR. 10A, CLĂDIREA
CONECT 1, PARTER, MODUL 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020337,
ROMANIA

(540)

Biogenis FamiCord Group
Banca de celule stem

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 27.05.01; 26.01.03;
26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00008B), portocaliu (HEX #FF7F50)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, si anume celule stem embrionare,
celule stem adulte, celule stem mesenchimale,
celule stem hematopoetice, celule sanguine
vertebrale și tipuri de celule aferente cu
proprietăți integrate de regenerare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii referitor la
banca de celule stem (transport).
42. Cercetare științifică, dezvoltare și studii
legate de expansiunea, selecția, controlul
calitativ și implantarea in vivo a cartilajului uman
pentru formarea de celule, inclusiv preparate de
celule stem sau implanturi de celule stem.
44. Servicii prestate de bănci de celule stem,
bănci de țesut, bănci de organe și bănci de
sânge.

───────
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(210) M 2021 06810
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETĂȚII NR. 3, JUD. MUREȘ,
SIGHIȘOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Marcu's

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil.

───────

(210) M 2021 06811
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, CLADIREA ONE
HERASTRAU, ETAJUL 6, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BACON DIN PIEPT DE
PORC S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.11; 27.05.17; 26.04.08;
26.04.16; 26.04.17; 26.04.18

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
turcoaz (HEX #00b8c2)

(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.

───────
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(210) M 2021 06812
(151) 21/09/2021
(732) MIHAELA GRECUL, STR AVIAȚIEI

72, SC1, AP 50A, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Xiaomoxuan

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

3. Balsamuri de păr (balsamuri-șampon).
───────

(210) M 2021 06813
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Smol's

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufet salate, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 06814
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CÂRNAŢI DE PORC ÎN
UNTURĂ S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), maro închis (HEX
#2d0000), maro (HEX #c46458)

(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.

───────
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(210) M 2021 06815
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COTLET FIERT ŞI
AFUMAT S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
05.03.11; 03.04.18

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
verde (HEX #005e66)

(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.

───────

(210) M 2021 06816
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CRENVURŞTI DE
VITĂ S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 27.07.01;
05.03.11; 03.04.02

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
roşu închis (HEX #d01b24)

(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.

───────
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(210) M 2021 06817
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CÂRNAŢI DE PORC
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 08.05.03;
27.07.01

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018, #ff010f),
crem (HEX #e9ccba)

(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.

───────

(210) M 2021 06818
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CÂRNAŢI PICANŢI DE
PORC S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
08.05.03; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rişu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roşu închis (HEX
#ab0600)

(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.

───────
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(210) M 2021 06819
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRIGĂRUI DE PORC CU
LEGUME S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.05.25; 29.01.15;
27.07.01

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), portocaliu (HEX
#ff4e00)

(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.

───────

(210) M 2021 06820
(151) 21/09/2021
(732) DIETLIFE FOOD SRL, STR. ZIDUL

CETATII NR. 3, JUDEŢ MUREŞ,
SIGHISOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A.
AP. 1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

B2B CAFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 27.07.01;
29.01.13

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

clase:
9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software colaborative (software), platforme
software de management colaborativ
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate sau
descărcabile, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software) înregistrate sau
descărcabile.
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, ouă și produse din ouă, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, produse lactate
și înlocuitori, supe și baze de supă, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
lapte, salate preparate, salate de fructe, salate
de legume, fructe preparate, semințe, preparate,
cărnuri gătite, fructe, gătite, legume gătite, fructe
de mare gătite, mâncăruri gătite constând în
principal din pește, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne.
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30. Gustări pe bază de orez, gustări pe bază
de cereale, gustări care constau în principal
din pâine, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, mâncăruri gătite, uscate
și lichide, în principal pe bază de orez,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru coapt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole si anume miere, aperitive
(tartine), produse de brutărie, produse de
cofetărie și înghețate, produse de patiserie,
deserturi preparate (produse de patiserie).
32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nonalcoolice, ape, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, băuturi pe
baza de nuci și de soia, băuturi nealcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice îmbogățite
cu vitamine și cu săruri minerale, băuturi
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, cocteiluri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe).
42. Platformă ca serviciu (paas), găzduire de
platforme pe internet, dezvoltare de platforme
de calculatoare, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduirea de platforme
de tranzacții pe internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
programare de software pentru platforme de
comerț electronic, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufet salate, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
organizare de banchete, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii

oferite de snack-baruri, servicii de restaurante
fast-food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2021 06821
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRIGĂRUI DE PUI CU
LEGUME S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
08.05.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), portocaliu (HEX
#ff9400)

(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.

───────
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(210) M 2021 06822
(151) 21/09/2021
(732) AGENȚIA NAȚIONALĂ DE

ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE, BD. REGINA
ELISABETA NR.3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ANABI AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE ADMINISTRARE

A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 26.01.04; 29.01.13; 03.01.08;
01.05.01; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben, alb, gri

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

35. Organizare de licitații pe internet, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizarea și coordonarea
de licitații, organizare de licitații virtuale
interactive, cotații pentru oferte de licitații,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
vânzări prin licitații disponibile pe internet,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
oferte pentru licitații online în numele terților,
organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
licitații pe internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de recoltare de date.
36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe, evaluare

de bunuri mobile, evaluări (estimări) de
valori, evaluarea activelor financiare, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelor,
administrare de active și portofolii, servicii de
gestionare a activelor, administrare fiduciară de
active de fonduri, administrare de active pentru
alte persoane, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, recuperarea
creanțelor, recuperarea datoriilor, organizare de
recuperare de creanțe, agenții de recuperare a
creanțelor, servicii de recuperare a creanțelor.
45. Servicii juridice, servicii de informații juridice,
servicii de anchete juridice, servicii de transfer
de proprietăți (servicii juridice), servicii juridice
legate de afaceri, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor (servicii juridice), servicii
de cercetare de informații juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, furnizare de
informații despre servicii juridice pe un site
web, servicii de informare, consultative și de
consultanță referitoare la probleme juridice,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, depistarea bunurilor furate, servicii
de recuperare a vehiculelor furate.

───────

(210) M 2021 06823
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Mici porc S Sibiu din 1922
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 08.05.01; 25.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018,
#f60228), bej (HEX #e9ccba)

(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.

───────

(210) M 2021 06824
(151) 21/09/2021
(732) AGENȚIA NAȚIONALĂ DE

ADMINISTRARE A BUNURILOR
INDISPONIBILIZATE, BD. REGINA
ELISABETA NR.3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 03.01.08; 24.01.13

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

clase:
35. Organizare de licitații pe internet, licitaţii în
domeniul imobiliar, organizarea și coordonarea
de licitații, organizare de licitații virtuale
interactive, cotații pentru oferte de licitații,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
vânzări prin licitații disponibile pe internet,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,

oferte pentru licitații online în numele terților,
organizare și coordonare de licitații și
licitații inverse prin rețele informatice și de
telecomunicații, organizare și coordonare de
licitații pe internet, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de recoltare de date.
36. Consultanță pentru clienți cu privire la
organizarea recuperării de creanțe, evaluare
de bunuri mobile, evaluări (estimări) de
valori, evaluarea activelor financiare, gestiunea
activelor financiare, gestionare a activelor,
administrare de active și
portofolii, servicii de gestionare a activelor,
administrare fiduciară de active de
fonduri, administrare de active pentru alte
persoane, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, recuperarea
creanțelor, recuperarea datoriilor, organizare de
recuperare de creanțe, agenții de recuperare a
creanțelor, servicii
de recuperare a creanțelor.
45. Servicii juridice, servicii de informații juridice,
servicii de anchete juridice, servicii de
transfer de proprietăți (servicii juridice), servicii
juridice legate de afaceri, servicii de
soluționare alternativă a litigiilor (servicii juridice),
servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de pregătire a documentelor
juridice, furnizare de informații despre
servicii juridice pe un site web, servicii de
informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracț
iunilor, depistarea bunurilor furate, servicii de
recuperare a vehiculelor furate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/09/2021

(210) M 2021 06825
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Mici porc-vita S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 08.05.01; 25.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018,
#c5051a), bej (HEX #e9ccba)

(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.

───────

(210) M 2021 06826
(151) 21/09/2021
(732) CYBEREDU S.R.L., STR. MARIA

ROSETTI NR.6, ET.7, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CyberEDU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
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urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, 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, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────

(210) M 2021 06827
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Jumari S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 25.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #e44027)

(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.

───────
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(210) M 2021 06828
(151) 21/09/2021
(732) SC DATA CONSULT SRL, STR.

MARASESTI NR. 16, PARTER,
SPATIUL B2, BL. F7, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

HAPPY FISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.10

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

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

───────

(210) M 2021 06829
(151) 21/09/2021
(732) BIT SENTINEL SECURITY SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 111,
JUDETUL BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

BIT SENTINEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
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urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, 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, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────

(210) M 2021 06830
(151) 21/09/2021
(732) SC STELMAR NAVIGATION SRL,

STR. ISACCEI NR. 35, BL. I10,
SC. A, AP. 2, JUDEȚUL TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

STELMAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 01.01.09

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

37. Servicii de construcții, reparații construcții
hidrotehnice, service ambarcațiuni, servicii de
instalații.
39. Transport fluvial, ambalare și depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 06831
(151) 21/09/2021
(732) BIT SENTINEL SECURITY SRL,

STR. 1 DECEMBRIE NR. 111,
JUDETUL BOTOSANI, DARABANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Phish Enterprise

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.16

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială
şi design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, servicii de calculator şi tehnologie
pentru securizarea datelor informatice şi a
informaţiilor personale şi financiare, precum şi
pentru detectarea accesului neautorizat la date
şi informaţii, servicii de protecție anti-virus pentru
computer, software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), dezvoltare de platforme
de calculatoare, programare computerizată,
computerizare în nori (cloud computing),
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, mentenanţa software-
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ului pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea internetului, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, găzduire pe servere, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, găzduirea site-urilor
(site-uri web), consultanţă în proiectarea site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul deidentitate prin intermediul
internetului, 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, monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin
acces de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, recuperarea datelor de pe calculator,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet.

───────

(210) M 2021 06832
(151) 21/09/2021
(732) SC NARDO TRADING CO SRL,

STR. GAROAFEI NR. 10, BL. 8,
SC. D, ET. 4, AP. 50, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Nardo Rum Kokos
LIQUID FILLING-

UMPLUTE CU ALCOOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.01.19; 25.01.19

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────
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(210) M 2021 06833
(151) 21/09/2021
(732) LESAFFRE ROMANIA SRL,

ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 172-176, PLATINUM
BUSINESS&CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA B, SPAȚIUL
B3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BRUTARUL DE SUCCES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.05.01; 08.01.07

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

9. Aplicaţii software descărcabile.
30. Făină și preparate din cereale, pâine.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a urmatoarelor produse:
faina, preparate din cereale, paine, drojdie
si ingrediente pt panificatie, pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o reţea
globală de calculatoare şi la site-uri online
care conţin informaţii despre diverse subiecte,
furnizarea accesului la site-uri într-o reţea
electronică de informaţii.
41. Servicii educative și de instruire.
42. Facilitarea accesului temporar la software
online nedescărcabil pentru transmiterea de

informaţii pentru comanda, livrarea și transportul
de bunuri de larg consum.

───────

(210) M 2021 06834
(151) 21/09/2021
(732) DIGITAL MIND AUDIT SRL, STR.

POPA PETRE NR.5 CORP A,
BIROUL 402, ETAJ 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

auditXpert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.07; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
alb, roşu

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

9. Programe de calculator/software înregistrate
sau descărcabile.
42. Servicii de dezvoltare software.

───────
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(210) M 2021 06835
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Lebar S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
albastru (HEX #0086bb)

(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

───────

(210) M 2021 06836
(151) 21/09/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

CERCETARE ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN ROMÂNIA
(ACCSIR), STR. 1 DECEMBRIE
NR. 111, JUD BOTOŞANI,
DARABANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

DefCamp where hacking
& security collide

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.05

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), furnizarea facilităţilor de recreere,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire).

───────
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(210) M 2021 06837
(151) 21/09/2021
(732) ECO MIHIŞ SRL, SAT PIETROASA,

COM. PIETROASA, NR.129/
A, JUD. BIHOR, COMUNA
PIETROASA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

Eco Mihiş

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.05; 05.03.13; 01.05.09

(591) Culori revendicate:verde (HEX #1a5f2f,
HEX #4ca66b, HEX #97c38a)), albastru
(HEX #1d4b6c), galben (HEX #eec035)

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

7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini, rulmenţi anti-frecare pentru maşini,
dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale maşinilor), plăci de zăvorâre,
aparate de sudură cu arc electric, aparate
de tăiere cu arc electric, osii pentru maşini,
inele cu bile pentru rulmenţi, rulmenţi cu bile,
prese cu coş, lagăre de rulmenţi pentru maşini,
rulmenţi (componente ale maşinilor), rulmenţi

pentru arborii de transmisie, bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
de îndoit, maşini pentru prepararea băuturilor,
electromecanice, dinamuri bicicletă, maşini
pentru asamblarea bicicletelor, dispozitive de
legare a fânului, dispozitive pentru strângerea
fânului, maşini pentru prepararea bitumului,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire),
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor, vânturătoare pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor,
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
bobine pentru războaiele de ţesut, mosoare
pentru războaiele de ţesut, tuburi de cazan
(componente ale maşinilor), aparate şi maşini
pentru legătorie utilizate în scopuri industriale,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, garnituri de frână,
altele decât cele pentru vehicule, saboţi de frână,
alţii decât cei pentru vehicule, segmente de
frână, altele decât cele pentru vehicule, plăcuţe
de frână, altele decât cele pentru vehicule,
maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
perii pentru aspiratoare, buldozere, maşini
pentru unt, calandru, mangal, arbori cu came
pentru motoarele vehiculelor, vinciuri, perii
de carbon (electricitate), alimentatoare pentru
carburatoare, carburatoare, garnitură de cardă
(componente ale maşinilor de cardat), maşini
de cardat, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, convertoare catalitice, instalaţii
centralizate de curăţire cu vacuum, maşini
centrifuge, centrifuge (maşini), concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, lame pentru
tocătoarele staţionare, fierăstraie cu lanţ, maşini
electromecanice pentru industria chimică, dălţi
pentru maşini, mandrine (componente ale
maşinilor), maşini de ţigarete pentru scopuri
industriale, site de cenuşă (maşini), clapete de
reţinere (componente ale maşinilor), maşini şi
aparate pentru curăţare, electrice, dispozitive
de curăţare cu abur, foarfeci de tăiat (maşini),
ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini pentru tăierea cărbunelui,
râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
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manual, maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini, motoare,
elemente de comandă hidraulice pentru maşini,
motoare, elemente de comandă pneumatice
pentru maşini, motoare, convertoare pentru
lucrări din oţel, transportoare (maşini), maşini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, capote
metalice (componente ale maşinilor), apărătoare
(componente ale maşinilor), capace de
protecţie (componente ale maşinilor), macarale
(dispozitive de ridicare şi avansare), arbori
cotiţi, cartere pentru maşini, motoare, manivele
(componente ale maşinilor), separatoare de
cremă / lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, concasoare, cultivatoare (maşini),
generatoare de curent, dispozitive pentru
tragerea draperiilor, acţionate electric, freze
(maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat, maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare,

centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor, aparate de acţionare
a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere,
filtre-presă, maşini de filtrare, filtre pentru
curăţarea aerului de răcire, pentru motoare,
filtre ca şicomponente ale maşinilor sau
motoarelor, maşini de finisare, fitinguri pentru
cazanele cu motor, maşină de descărnare,
mori de măcinat făina, mori și mașini de
râșnit, drumuri de fum pentru cazanele cu
motor, volante de maşină, prese de furaj,
prese de peleţi, prese de brichete, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante de
forjă, maşini de turnătorie, roţi de cuplaj, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, pompe
de distribuţie a combustibilului pentru staţiile
de service, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale maşinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
maşini pentru decorticarea cerealelor, maşini
pentru decorticarea grânelor, maşini pentru
decorticarea cerealelor şi grânelor, separatoare
de cereale, ancore automate cu patru braţe
pentru uz naval, răzătoare pentru legume,
inele pentru ungere (componente ale maşinilor),
cutii de unsoare (componente ale maşinilor),
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor),
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
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manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat, maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit), extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare pentru
motoare, aparate de aplicare a cernelii pentru
maşinile de tipărit, maşini de călcat, cricuri
(maşini), cricuri pneumatice, motoare cu reacţie,
altele decât pentru vehiculele terestre, îmbinări
(componente ale motorului), îmbinări etanşe
(componente ale motorului), carcase pentru
lagăre (componente ale maşinilor), lagăre
(componente ale maşinilor), manşe de comandă
ca şi componente ale maşinilor, altele decât
pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor
din piele, lifturi, altele decât teleschiurile,
sisteme mecanizate de alimentare a animalelor,
rampe de încărcare, fusuri pentru războiul de
ţesut, războaie de ţesut, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori
(maşini), mori pentru uz casnic, altele decât
cele acţionate manual, pietre de moară, sfredele
pentru minerit, maşini pentru mineralizarea apei
potabile, maşini pentru exploatarea minelor,
malaxoare (maşini), maşini de amestecat,
maşini de scobit, maşini de decojit, cultivatoare
motorizate, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare), escalatoare, benzi
rulante, trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare,

amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric, cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire), unități
plutitoare de producție, stocare și exploatare
(fpso), maşini de fabricat hârtie, maşini de lustruit
parchetul cu ceară, electrice, maşini pentru
fabricarea pastelor făinoase, electrice, pedale
de acţionare pentru maşinile de cusut, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston, inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de tipărit,
prese de tipar, role de tipar pentru maşini,
maşini pentru prelucrarea materialelor plastice,
mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, maşini de compactare,
scripeţi, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini), atomizoare (maşini),
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de
cale ferată, greble pentru maşini de greblat,
maşini de greblat, maiuri (maşini), bătătoare
(maşini), secerători, maşini de secerat şi legat,
maşini de secerat şi treierat, reductoare, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, aparate
de bobinat, mecanice, tambure, mecanice,
pentru furtunuri flexibile, bobine (componente
ale maşinilor), regulatoare (componente ale
maşinilor), maşini de clătit, maşini de nituit,
maşini de măturat străzile, autopropulsate,
maşini pentru realizarea drumurilor, maşini
pentru construirea de drumuri, poduri rulante,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
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şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole, şenile
de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor
pe şenile la maşinile miniere, şenile de cauciuc
ca şi componente ale tractoarelor pe şenile
la plugurile de zăpadă, maşini de satinat,
maşini pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie
cu masă (componente ale maşinilor), lame de
fierăstrău (componente ale maşinilor), fierăstraie
(maşini), maşini de colectare a pietrei de cazan,
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), rulmenţi cu lubrifiere automată,
pompe de combustibil autoreglabile, pulverizator
deşeuri, maşini de cusut, cuplaje de arbori
(maşini), maşini de ascuţit, prese de balotat,
maşini de tuns pentru animale, maşini de
tuns părul pentru animale, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor), pistoane
amortizor (componente ale maşinilor), pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, maşini sizing machines, unelte de
ascuţit marginile schiurilor, sanii portcuţit
(componente ale maşinilor), glisoare pentru
maşinile de tricotat, sănii pentru maşinile de
tricotat, prese de netezit, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz, aparate de sudat,
cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane
de lipit, cu gaz, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), suporturi pentru
maşini, demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), condensatoare de
abur (componente ale maşinilor), separatoare
de abur/ulei, motoare cu abur, separatoare de
abur, cazane cu abur, cilindrii compactori, cilindrii
compactori pentru pământ, plăci stereotip,
maşini de prelucrare a pietrei, şişcorniţe
(paie tocate), tocătoare de paie, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de

supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice, deschizătoare de
conserve, electrice, maşini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale maşinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alţii decât cei pentru vehiculele tereste,
lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice,
maşini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule, instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor, unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare a
deşeurilor, maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
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casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice, transportoare și
benzi rulante, tocătoare de baloți, granulatoare,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, șnecuri, mașini-unelte pentru prelucrarea
lemnului, roboți industriali pentru prelucrarea
lemnului, mașini de tăiat crengi, dispozitive de
tăiat crengi (acționate electric), ferăstraie pentru
tăierea crengilor uscate (electrice), malaxoare,
malaxoare industriale, mașini de amestecat
furaje (malaxoare de nutrețuri), exhaustoare sub
formă de ventilatoare de aspirare, site (mașini
sau organe de mașini), mașini de umplut saci,
mașini de ambalat în saci, mașini industriale
pentru umplerea sacilor.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
aparate de filtrare pentru acvarii, încălzitoare
pentru acvarii, lumini pentru acvarii, lămpi cu arc,
instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,
autoclave, electrice, pentru gătit, oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie, instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,

canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
usb, încălzitoare de căni cu alimentare la
usb, aparate pentru gătit cușcuș, electrice,
lămpi standard, lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice, proiectoare de lumină, mașini
de ceață, aparate si instalatii de încălzire
prin pardoseală, umidificatoare, mașini electrice
de făcut lapte de soia, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, coloane de distilare,
aparate de distilare, lanterne pentru scufundare,
emiţătoare pentru irigaţii cu picurare (fitinguri
pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate
de uscare pentru nutreţ şi furaj, aparate de
uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
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filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare, fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă), instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru

lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă, globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile, cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun, instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile,
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear,
moderatorilor nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
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de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare, cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă), closete cu apă, lanterne
electrice, lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei, dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, instalații de uscare, instalații
industriale pentru uscare, aparate și instalații de
uscare, hote cu ventilatoare exhaustoare.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
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de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, 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, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu

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

───────

(210) M 2021 06838
(151) 21/09/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

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

(540)
FRESHLIST

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

9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software de comerț electronic și de plăți
electronice, software, software mobil, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de mesagerie instantanee, software descărcabil
sub formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi, rețele de
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calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de programe
de loializare, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de promovare, promovarea comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, distribuirea de materiale
promoționale, marketing promoțional, servicii de
promovare și publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru toaleta, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esentiale
si extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curatare si odorizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de parfumerie
si odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curatarea
si îngrijirea corpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
igiena orala., servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru aranjarea părului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru manechiură și pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
electrice de coafare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie

și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oale de gatit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rasnite
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cadre de cățărat (articole pentru
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu castele gonflabile pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căsuțe de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament de locuri
de joacă pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu leagăne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din ouă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu otet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
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și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu snacks-uri crocante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolata, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paste făinoase
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrană pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plante
și flori naturale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere și produse de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
(preparate pentru fabricarea -lor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cidru, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2021 06839
(151) 21/09/2021
(732) NORD WALL S.R.L., STR. STEFAN

CEL MARE NR. 131A, CAMERA
6, ETAJ 1, JUDEȚ SUCEAVA,
RĂDĂUȚI, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NORDWALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben

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

19. Furnire, panouri din lemn, parchet
ansamblat in panouri, elemente de dulgherie
şi tâmplărie pentru construcţii respectiv:
grinzi, traverse nemetalice, cherestea pentru
construcţii/lemn pentru construcţii, materiale
pentru construcţii nemetalice, brichete de foc/
brichete refractara de foc, pardoseli nemetalice,
şipci de montaj din lemn, cherestea prelucrată,
scânduri de parchet, pardoseală din parchet,
scânduri de lemn pentru construcţii, placaj, case
prefabricate, nemetalice, traverse de cale ferată,
nemetalice, cherestea, lemn de furnir, lambriuri,
nemetalice, lemn-semiprelucrat, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice, pavaje din lemn,
furnire din lemn, panouri din lemn, duşumele din
lemn, bergole, nemetalice, ambalaje din lemn.
20. Mobilă, ambalaje din lemn.
35. Intermedieri în comerțul cu material lemnos
și materiale de construcții, servicii de comerț cu
ridicata al produselor din ceramică, sticlărie,și
produse de întreținere, servicii de comerț cu
ridicata al materialului lemnos și materialelor
de construcții și echipamentelor sanitare,
servicii de comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantă de
produse nealimentare, servicii de comerț cu
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi și
prin internet.
37. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
și nerezidențiale, servicii de lucrări de tâmplărie
și dulgherie (reparații), lucrări de incelitori,
sarpante si terase la constructii.
39. Transporturi rutiere de mărfuri.
40. Fabricarea de furnire si a panourilor
din lemn, fabricarea parchetului asamblat in
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panouri, fabricarea altor elemente de dulgherie
si tamplarie pentru constructii, fabricarea
ambalajelor din lemn, fabricarea de mobila,
tăierea și rindeluirea lemnului.

───────

(210) M 2021 06840
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi Azuga
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #64227c)

(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

───────

(210) M 2021 06841
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi file S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #ff4e3c)

(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

───────
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(210) M 2021 06842
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi tiganesc
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
galben (HEX #ff8b00)

(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

───────

(210) M 2021 06843
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Parizer S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 05.03.20; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #e1a0cb)

(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

───────
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(210) M 2021 06844
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Piept de porc rulat
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
albastru (HEX #018fbf)

(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.

───────

(210) M 2021 06845
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam Săliște S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #ff4500)

(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.

───────
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(210) M 2021 06846
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam de vară
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#ff002a)), bej (HEX #e9ccba), roz (HEX
#f40a83)

(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.

───────

(210) M 2021 06847
(151) 21/09/2021
(732) AMER POP HOUSE SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 249, CAMERA 3,
SAT BALINTESTI, JUDEȚ GALAȚI,
COMUNA BERESTI-MERIA,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PIZZA NOSTRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 08.07.04; 09.07.09

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

29. Cartofi umpluți, cartofi pai, cartofi, preparați,
salate de cartofi, cartofi feliați congelați, cartofi
pai congelați, piure de cartofi, chiftele de cartofi,
cartofi dulci preparați, felii prăjite de cartofi,
cartofi prăjiți sub formă de aperitive, chipsuri
de cartofi dulci mov, carne prăjită de pui, carne
prăjită, inele de ceapă, bastoane de mozzarella,
salate de legume, salate de fructe, legume gata-
tăiate pentru salate, salate cu carne de pasăre,
salate preparate.
30. Pizza, pizza preparată, pizza proaspătă,
sosuri pentru pizza, blaturi de pizza, aluat pentru
pizza, amestecuri de pizza, pizza fără gluten,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante
si pizzerii, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
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restaurante si pizzerii, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante si pizzerii,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației.
39. Servicii de livrare de alimente si bauturi,
servicii de livrare de pizza.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de pizzerie
cu servire la pachet, servicii de bufet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii contractuale
de alimentație, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de alimentație
publică.

───────

(210) M 2021 06848
(151) 21/09/2021
(732) AERRO DIREKT SRL, STR.

ZBORULUI NR. 7, CORP A, ETAJ
2, JUDEȚ ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A,
AP.1, JUDEȚ ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aerro DIREKT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, transportul pasagerilor, servicii
de transport aerian, servicii de zboruri charter,
servicii pentru organizarea transportului pe cale
aeriană, transport aerian de mărfuri, transport
aerian de pasageri.

───────

(210) M 2021 06849
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam Victoria
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#8b2733), bej (HEX #e9ccba), roz
(HEX #f40a83)

(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.

───────
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(210) M 2021 06850
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Șuncă de Praga
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
turcoaz (HEX #00a7c7)

(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.

───────

(210) M 2021 06851
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tochitură în untură
S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#2d0000, HEX #d71037), bej (HEX
#e9ccba)

(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.

───────
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(210) M 2021 06852
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJUL 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Pomana porcului în
untură S Sibiu din 1922

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#2d0000, HEX #a3092d), bej (HEX
#e9ccba)

(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.

───────

(210) M 2021 06853
(151) 21/09/2021
(732) ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.

ION IONESCU DE LA BRAD NR.
33D, JUDEȚ NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

MONTANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02

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

32. Ape îmbuteliate, ape de izvor, ape cu arome,
ape cu vitamine.

───────

(210) M 2021 06854
(151) 21/09/2021
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CONCELEX

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

37. Servicii de construcții civile, construcții
subterane, construcții navale, construcții rutiere,
construcții civile, construcții de cheiuri,
reparații de construcții, servicii de construcții,
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construcție de clădiri, edificare construcții
prefabricate, amenajare teritorială pentru
construcții, construcții și demolări de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de management în construcții, furnizare
de informații în domeniul construcțiilor, lucrări de
construcții de inginerie civilă, transport cu troliul
de clădiri și construcții, servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consiliere cu privire
la construcția de clădiri și de alte structuri.
40. Servicii de reproducere în 3d, imprimare 3d,
imprimare 3d de clădiri.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare tehnică,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
cercetare tehnologică, cercetare privind
tehnologia, cercetare în domeniul designului,
cercetare în domeniul ingineriei, cercetare în
domeniul energiei, servicii de cercetare și
dezvoltare, cercetare în domeniul conservării
mediului, cercetare în domeniul planificării
urbane, furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului.

───────


