
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA DE
22/07/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 29/07/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/07/2021

2

Cereri Mărci publicate în 29/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05491 22/07/2021 DIRECT CLIENT SERTVICES

SRL
COMPANATICO

2 M 2021 05492 22/07/2021 SONIMPEX TOPOLOVENI SRL TOPOLOVENI de altădată -
marmeladă

3 M 2021 05493 22/07/2021 SONIMPEX TOPOLOVENI SRL TOPOLOVENI de altădată -
zacuscă

4 M 2021 05494 22/07/2021 IRINA-MIHAELA VASILESCU
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY

GHINDĂ

5 M 2021 05495 22/07/2021 IRINA-MIHAELA VASILESCU
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY

GHINDI-THOR

6 M 2021 05496 22/07/2021 SC DELTA STUDIO SRL RIDA ROMANIAN INTERIOR
DESIGN ASSOCIATION

7 M 2021 05497 22/07/2021 JUST SEVEN S.R.L. CAFFÈGIA

8 M 2021 05499 22/07/2021 FARMACEUTICA ARGESFARM
SA

CATENA are grija de pensionarii
nostri

9 M 2021 05500 22/07/2021 FARMACEUTICA ARGESFARM
SA

CATENA te trimite la bai

10 M 2021 05501 22/07/2021 RAIO TRAVEL & EVENTS SRL EVENTA TRAVEL

11 M 2021 05502 22/07/2021 CERTION S.R.L. JAKOB SONNE POIANA
BRAȘOV RESORT

12 M 2021 05503 22/07/2021 DANIELA-BIANCA MATESAN UNIVERSUL COVOARELOR

13 M 2021 05504 22/07/2021 SERVE CEPTURA SRL TERRA DACICA

14 M 2021 05505 22/07/2021 VLADIMIR-ANDREI BARBU KEROSEN

15 M 2021 05506 22/07/2021 IOAN ALEXANDRU PADURARU KRAI atelier de creație și idei

16 M 2021 05507 22/07/2021 WHITE DEALS SRL DANUBEWD TOOLS

17 M 2021 05508 22/07/2021 RAY WOOD EXPLOATARE
S.R.L.

RAY Oil

18 M 2021 05509 22/07/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
SUCEAVA

LUNA DIASPOREI

19 M 2021 05510 22/07/2021 RAY WOOD EXPLOATARE
S.R.L.

RAY Cafe

20 M 2021 05511 22/07/2021 WEBEFEKTIV SRL webefektiv creative agency

21 M 2021 05512 22/07/2021 ADY LUCIAN NICULITA LEONTI be vis ble

22 M 2021 05513 22/07/2021 ADY LUCIAN NICULITA RADIER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05514 22/07/2021 COSTINA-CĂTĂLINA

POPESCU
BALLETOLOGY BALLET
FITNESS by CĂTĂLINA
POPESCU

24 M 2021 05515 22/07/2021 NOVA PROF DISTRIBUTION
SRL

VONNA

25 M 2021 05516 22/07/2021 DAN VALENTIN ANTON Meniuri cu surprize

26 M 2021 05517 22/07/2021 ROMANIAN PAPER
DISTRIBUTION SRL

Zedo.

27 M 2021 05518 22/07/2021 TOTAL ORAL CARE SRL Total Oral Care



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/07/2021

(210) M 2021 05491
(151) 22/07/2021
(732) DIRECT CLIENT SERTVICES SRL,

STR. PICTOR ARTHUR VERONA
NR. 15, CORP A1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
COMPANATICO

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

41. Publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de restaurant.

───────

(210) M 2021 05492
(151) 22/07/2021
(732) SONIMPEX TOPOLOVENI SRL,

ALEEA BARAJUL CUCUTENI
NR,4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TOPOLOVENI de

altădată -marmeladă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi.

───────

(210) M 2021 05493
(151) 22/07/2021
(732) SONIMPEX TOPOLOVENI SRL,

ALEEA BARAJUL CUCUTENI
NR,4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
TOPOLOVENI de
altădată -zacuscă

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

30. Zacuscă.
───────

(210) M 2021 05494
(151) 22/07/2021
(732) IRINA-MIHAELA VASILESCU,

STR. DRAGOS VODA NR 1A,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY, STR.
JUDETULUI NR 9 BL. 20, SCARA
2 AP. 53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
GHINDĂ

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri* /
cartele, cataloage, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),
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plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii /dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, ascuţitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, ambalaj din plastic cu bule
pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru
şcoală(papetărie), răzuitori(radiere) pentru birou,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane(papetărie), matriţe,
abţibilduri(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau
de colorat, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris(papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, tricouri, tricouri imprimate,
cămăși, pantaloni.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa

afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
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telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinereaconferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de

ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şisusţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
organizarea şisusţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şisusţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2021 05495
(151) 22/07/2021
(732) IRINA-MIHAELA VASILESCU,

STR. DRAGOS VODA NR 1A,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY, STR.
JUDETULUI NR 9 BL. 20, SCARA
2 AP. 53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
GHINDI-THOR

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
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de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri /
cartele, cataloage, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii /dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, ascuţitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, ambalaj din plastic cu bule
pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru
şcoală(papetărie), răzuitori(radiere) pentru birou,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane(papetărie), matriţe,
abţibilduri(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau
de colorat, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris(papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, tricouri, tricouri imprimate,
cămăși, pantaloni.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea

timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
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preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări. publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale., publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinereaconferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii

de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şisusţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
organizarea şisusţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şisusţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2021 05496
(151) 22/07/2021
(732) SC DELTA STUDIO SRL, STR.

NICOLAE DOBRIN NR 18, ET.
2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RIDA ROMANIAN INTERIOR
DESIGN ASSOCIATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
22/07/2021

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.

───────

(210) M 2021 05497
(151) 22/07/2021
(732) JUST SEVEN S.R.L., STR.

ANA IPĂTESCU NR. 5, JUDEŢ
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

CAFFÈGIA

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
4645C), galben (Pantone 137C), negru
(Pantone Process Black C)

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

30. Cafea, înlocuitori de cafea, cafea preparată
şi băuturi pe bază de cafea, extracte de cafea
utilizate ca arome pentru alimente, ciocolată
cu aromă de cafea, ceai cu aromă de cafea,
zahăr pentru cafea, ciocolată caldă cu cafea,

îndulcitori naturali pentru cafea, miere pentru
cafea, produse de patiserie care conţin cafea.
32. Băuturi nealcoolice cu aromă de cafea,
băuturi energizante cu aromă de cafea.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, asistenţă comercială
privind sistemul de franciză, asistenţă în
gestiunea comercială a firmelor în sistem de
franciză, consiliere în afaceri privind francizarea,
consultanţă privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, asistenţă comercială
privind deschiderea de francize, servicii de
publicitate comercială legate de francizare,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistenţă
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentaţiei, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, servire
de alimente şi băuturi, servire de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servicii
pentru prepararea mâncărurilor şi a băuturilor,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
ceainărie, servicii de informare, de consiliere
şi de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente şi băuturi, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii cu privire la servicii de
bar, furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, furnizarea de informaţii cu privire
la restaurante, informaţii şi consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, rezervări pentru
restaurante şi mese, servicii de consultanţă
cu, privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul cateringului, servicii de
informare privind restaurantele, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
şi echipamente pentru servirea de mâncare
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şi băutură, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică şi de vacanţă, furnizare de alimente
şi băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii ale
bistrourilor, servicii ale cafenelelor.

───────

(210) M 2021 05499
(151) 22/07/2021
(732) FARMACEUTICA ARGESFARM

SA, STR. BANAT, NR.2, C1-
CORP D, ETAJ 1, BIROU 21-22,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CATENA are grija de
pensionarii nostri

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.14;
05.03.14

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#008655), verde (Hex #45B653),
portocaliu( Hex #F37435), galben (Hex
#FFF212)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /

leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
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pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarţă de condurango pentru scopuri medicale,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii
pentru utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru

scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
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grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente

pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice., saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele., scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică., scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
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pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce

pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine*, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tavițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
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biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe /
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hârtie,
cutii din hârtie sau carton, fanioane din hârtie,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri/cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante dinhârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru

utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală*, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie*,
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hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez*,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive

pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.,
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), 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
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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
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
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,
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,
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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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată

electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
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sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
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, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, 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, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în 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 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 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
datelor, 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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științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și 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, consultanţă tehnologică,
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aromaterapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanta in
domeniul viticultuii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii

de bănci de ţesuturi umane, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, închiriere
de stupi de albine, terapie asistată cu
animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali.

───────
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(210) M 2021 05500
(151) 22/07/2021
(732) FARMACEUTICA ARGESFARM

SA, STR. BANAT, NR.2, C1-
CORP D, ETAJ 1, BIROU 21-22,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CATENA te trimite la bai

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 24.13.25;
05.03.14

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#008655), verde (Hex #45B653),
portocaliu (Hex #F37435), galben (Hex
#FFF212)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,

suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale, culturi
de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
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substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutice, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, ulei din ficat
de cod, colagen pentru scopuri medicale, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, colir, comprese,
scoarţă de condurango pentru scopuri medicale,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii
pentru utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz

medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale/
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobină, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
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scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de

apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice., saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele., scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică., scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
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suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,

timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tavițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
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carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante dinhârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive

de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
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de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite

de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
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), 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
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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
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
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,
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
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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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), instruirea în artele marţiale
aikido, servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, dresarea animalelor, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumuseţe,
educaţie de tip şcoală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de
caligrafie, furnizarea de facilităţi pentru
cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de ditare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii

cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
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pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
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, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, 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, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în 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 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 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
datelor, 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
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și 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,
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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, consultanţă tehnologică,
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.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aromaterapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanta in
domeniul viticultuii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, grădinărit, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, horticultură,
cultivarea plantelor, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, închiriere de
animale pentru scopuri de grădinărit, închiriere
de stupi de albine, terapie asistată cu
animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,

consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de cămine
de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii prestate
de opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, îngrijirea animalelor de companie,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, servicii de reîmpădurire, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii,
închirierea instalaţiilor sanitare, servicii de
saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
tatuare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, tratarea arborilor, plantarea arborilor
pentru reducerea emisiilor de carbon, servicii
de băi turceşti, exterminarea dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, asistenţă veterinară, servicii
de machiaj, distrugerea buruienilor, realizarea
coroanelor, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 05501
(151) 22/07/2021
(732) RAIO TRAVEL & EVENTS

SRL, STR. LT. COL. DUMITRU
PAPAZOGLU NR. 60, ET. 1,
AP. 7,SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
EVENTA TRAVEL

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

39. Organizarea de călătorii.
43. Servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 05502
(151) 22/07/2021
(732) CERTION S.R.L., ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

JAKOB SONNE POIANA
BRAȘOV RESORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 27.05.02; 01.01.05;
03.06.06

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

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații

comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

───────
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(210) M 2021 05503
(151) 22/07/2021
(732) DANIELA-BIANCA

MATESAN, STR CAREIULUI
NR. 77-79,GALERIA
AUCHAN,MAGAZIN UNIVERSUL
COVOARELOR, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)
UNIVERSUL COVOARELOR

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

27. Covoare.
35. Servicii oferite de un magazin privind
vanzarea de covoare.

───────

(210) M 2021 05504
(151) 22/07/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, 125C,

JUDETUL PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
TERRA DACICA

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri.
───────

(210) M 2021 05505
(151) 22/07/2021
(732) VLADIMIR-ANDREI BARBU, ALE.

BARAJUL BICAZ NR. 2-4, BL.
M 25, SCARA 1, ET. 3, AP. 15,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KEROSEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Spectacole interpretate de artiști, servicii de
prestare muzicală, servicii prestate de artiști.

───────

(210) M 2021 05506
(151) 22/07/2021
(732) IOAN ALEXANDRU PADURARU,

STR. VECHEA MATCA NR. 6,
JUDETUL IALOMITA, SLOBOZIA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

KRAI atelier de creație și idei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.03.01

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

20. Mobilier, produse din lemn.
───────
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(210) M 2021 05507
(151) 22/07/2021
(732) WHITE DEALS SRL, SOS.

PANTELIMON NR. 256, BL. 53,
SCARA A, AP. 49, SECTOR 2,
BUCURESTI , 021648, ROMANIA

(540)
DANUBEWD TOOLS

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

9. Articole reflectorizante pentru purtat, pentru
prevenirea accidentelor, aparate și instrumente
de semnalizare.

───────

(210) M 2021 05508
(151) 22/07/2021
(732) RAY WOOD EXPLOATARE

S.R.L., CALEA OBER FRASIN,
NR. 44, JUDETUL SUCEAVA,
LOC. FRASIN, ORAS FRASIN,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

RAY Oil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde, gri,
negru, alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzină, motorină, lubrifianți,
uleiuri, servicii de comercializare cu amănuntul
de produse alimentare, dulciuri, suc, apa, bauturi
alcoolice.

37. Servicii de alimentare cu combustibil a
vehiculelor, servicii de alimentare cu combustibil
pentru vehicule terestre, servicii de alimentare cu
carburant.

───────

(210) M 2021 05509
(151) 22/07/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

SUCEAVA, STR. STEFAN
CEL MARE NR. 36, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720026,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
LUNA DIASPOREI

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 05510
(151) 22/07/2021
(732) RAY WOOD EXPLOATARE

S.R.L., CALEA OBER FRASIN
NR. 44, JUDETUL SUCEAVA,
LOC. FRASIN, ORAS FRASIN,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

RAY Cafe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
maro, crem

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 05511
(151) 22/07/2021
(732) WEBEFEKTIV SRL, ALEEA

BARAJUL DUNARII NR. 3, BL.
M35, SC. 2, ET. 2, AP. 53, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

webefektiv creative agency

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Producție publicitară, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii pentru stabilirea relatiilor
cu publicul, servicii de relaţii media, creare,
dezvoltare şi implementare de campanii
promoţionale şi evenimente speciale în scopuri
de promovare, servicii de publicitate, marketing
şi promoţionale, producţie şi distribuţie de
reclame, servicii de afaceri şi de gestionare
a afacerilor, serviciu de publicitate, compunere
de anunţuri publicitare şi comerciale, cercetare
de piata si analiza de piata, servicii de
cercetare şi informaţii în domeniul afacerilor,

publicităţii şi marketingului, analiză şi compilare
statistică, administraţie comercială, cercetare
şi consultanţă în domeniul mass-media,
planificare, cumpărare şi negociere de spaţiu
publicitar, furnizare de informaţii referitoare la
cele menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 05512
(151) 22/07/2021
(732) ADY LUCIAN NICULITA, STR.

BOGDANEASA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

LEONTI be vis ble

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 26.13.25; 24.17.02; 27.05.01;
27.05.17

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
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persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05513
(151) 22/07/2021
(732) ADY LUCIAN NICULITA, STR.

BOGDANEASA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

RADIER

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #CF0808)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 05514
(151) 22/07/2021
(732) COSTINA-CĂTĂLINA POPESCU,

STR. APUSULUI NR. 83, BL. M26,
SC. 2, ET. 4, AP. 52, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BALLETOLOGY
BALLET FITNESS by
CĂTĂLINA POPESCU

(531) Clasificare Viena:
02.03.08; 02.03.23; 26.01.03; 27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, ciorapi,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, body-uri
(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, pantaloni (am.), bandane (fulare),
îmbrăcăminte pentru plajă, chiloţi tip boxeri,
sutiene, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte pentru gimnastică,
combinezoane (îmbrăcăminte), rochii, capoate,
jartiere, pantofi pentru gimnastică, pălării,
bentiţe (îmbrăcăminte), articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete-tălpici, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
orare, salopete/combinezoane, jachete cu glugă
(parka), pelerine, jupe, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, măşti de somn, furouri (lenjerie de corp).
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive
şi culturale, divertisment, servicii de
instructor personal (antrenament de fitness),
educaţie fizică, instruire practică (demonstraţii),
organizarea de competiţii (educaţie sau
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divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, furnizarea de informaţii cu privire
la activităţile recreaţionale, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, predare, servicii
educaţionale, servicii de instruire, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
divertisment de televiziune, organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 05515
(151) 22/07/2021
(732) NOVA PROF DISTRIBUTION

SRL, STR. CAZARMII NR. 670,
JUDEȚUL BRAȘOV, COMUNA
SANPETRU, SAT SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

VONNA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
29.01.15

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

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

30. Amestecuri preparate de patiserie,
amestecuri pentru prăjituri, aluaturi și amestecuri
din acestea, amestecuri de făină utilizate pentru
copt, amestecuri de patiserie, amestecuri de
făină, amestecuri pentru gogoși, amestecuri
pentru pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
pentru prajituri, amestecuri pentru brioșe,
amestecuri pentru brownies, amestecuri pentru

prepararea prăjiturilor, amestecuri pentru
pâine integrală, amestecuri instante pentru
clătite, amestecuri pentru umpluturi (alimente),
amestecuri pentru prepararea budincilor,
amestecuri pentru prepararea pâinii, amestecuri
pentru produse de brutărie, amestecuri de
copt gata preparate, amestecuri gata pregătite
pentru copt, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, amestecuri pe bază de pâine
pentru umpluturi, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie din înghețată.

───────

(210) M 2021 05516
(151) 22/07/2021
(732) DAN VALENTIN ANTON, STR.

CALEA BUCURESTI NR. 67,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, SAT RADU
VODA, COMUNA LUPSANU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Meniuri cu surprize

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 18.01.18; 08.07.08; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii de catering, furnizare
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de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2021 05517
(151) 22/07/2021
(732) ROMANIAN PAPER

DISTRIBUTION SRL, BD.
BASARABIA NR. 256, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Zedo.

(531) Clasificare Viena:
24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6C), roșu (Pantone Red 032C)

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

16. Etichete autocolante, albume de
autocolante, autocolante (articole de papetărie),
albume pentru materiale autocolante, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
albume, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, bannere din hârtie, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie

(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie
sau carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, calendare, hârtie carbon, carton, tuburi
din carton, carduri / cartele, cataloage, benzi
pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză
de legătorie, benzi desenate, pungi conice din
hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie, paste
corectoare (rechizite de birou), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) /
învelitori (papetărie), protecţii de birou, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, dispozitive
pentru sigilarea plicurilor, pentru birou, plicuri
(papetărie), produse de radiere, pânze de
legătorie, dosare (rechizite de birou), steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru
hârtii / dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de
copiat documente, etichete din hârtie sau carton,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), clipsuri pentru bani, felicitări
muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere),
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale
din hârtie sau carton, materiale de căptuşire
din hârtie sau carton / umplutură din hârtie
sau carton, carnete de notiţe (papetărie),
suporturi pentru pagini, broşuri, hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, panglici
din hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu nume
(articole de birou), panglici cu coduri de bare,
etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor,
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publicaţii periodice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie de
împachetat cadouri, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie din plastic pentru ambalat,
folie de ambalat din viscoză transparentă, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, role din
folie de plastic pentru ambalat, folie de plastic
pentru împachetat și ambalat, role de folie din
plastic pentru ambalat alimente, rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
rulouri de folie de plastic pentru ambalarea
dispozitivelor electronice, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, materiale
plastice pentru modelaj, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete
de securitate (sigilii din hârtie), folie de argint,
prese de capsare (rechizite de birou), pastă de
amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), folii din vâscoză pentru
împachetat, hârtie din fibre de celuloză,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat,
materiale de scris, hârtie de scris, notesuri
autoadezive detașabile, hârtie cu strat cretat,
hârtie fluorescentă, hârtie creponată, hârtie
caligrafică, hârtie pentru desen, hârtie de
transfer, hârtie de uz artistic, hârtie rezistentă
tip sulfat (kraft), hârtie folosită în industria
artei grafice, hârtie laminată, hârtie xerografică,
hârtie de blocnotes, hârtie pentru fotocopiere,
hârtie de fax, hârtie de ziar, hârtie autocopiativă
fără carbon, coli de hârtie (papetărie), hârtie
adezivă pentru luat notițe, hârtie de scris cu
antet, coli de hârtie pentru notițe, hârtie pentru
imprimante cu laser, hârtie pentru imprimare cu
laser, hârtie pentru mașini de scris, suluri de
hârtie pentru imprimante, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, hârtie de copiat (articole
de papetărie), benzi din hârtie pentru mașini
de calcul, role de hârtie pentru mașini de
calcul, role de hârtie pentru case de marcat,
role de hârtie pentru înregistrarea continuă
de date (materiale tipărite), hârtie sugativă,
hârtie adezivă, benzi din hârtie, bandă adezivă
pentru hârtie și carton, hârtie mată, hârtie
pelur, hârtie cretată, hârtie termosensibilă, hârtie

pergaminată, hârtie cerată, hârtie țesută, hârtie
fină, hârtie milimetrică, hârtie gumată, hârtie
reciclată, hârtie sintetică, hârtie impermeabilă,
hârtie pergament, hârtie semiprelucrată, hârtie
electrostatică, hârtie calandrată, hârtie ivoar,
hârtie manila, hârtie continuă, hârtie washi,
hârtie pentru raft, hârtie cu parafină (hârtie
cerată), hârtie pentru tipar (hârtie pentru
șapirograf), hârtie metalizată argintie, hârtie
de mascare, hârtie din fibră, hârtie de probe,
hârtie pentru căptușire, hârtie pentru mimeograf,
hârtie luminiscentă, hârtie de imprimat, rezerve
de hârtie, hârtie pentru reviste, hârtie pentru
vederi, hârtie pentru reproducere, hârtie de
carbon, hârtie pentru publicații, hârtie imitație
de piele, hârtie liniată (produse finisate),
hârtie care conține mică, hârtie pentru aparate
înregistratoare, hârtie parfumată pentru dulapuri,
hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie pentru
imprimare digitală, hârtie și carton industriale,
hârtie de sublimare termică, hârtie de uz casnic,
hârtie supercalandrată pentru imprimare, hârtie
tăiată cu laser, hârtie fotografică (nesensibilizată
chimic), hârtie de mătase pentru realizarea
hârtiei de calc, hârtie pentru cărți de adrese,
hârtie de tipar (produse finite), hârtie pentru
scrisori (produse finite), hârtie folosită la
fabricarea tapetului, hârtie pentru pungi și saci,
hârtie creponată pentru uz casnic, hârtie pentru
copiatoare și imprimante, hârtie care permite
transferul de căldură, hârtie pentru cărți de vizită
(semifinisat), hârtie reciclată pentru copiatoare
și imprimante, hârtie cerată pentru imprimarea
de obligațiuni, hârtie sintetică pentru copiatoare
și imprimante, suporturi pentru afișe din hârtie
sau carton, hârtie cerată (alta decât cea utilizată
în construcții), hârtie de copiat, cu un strat
de plastic, hârtie impermeabilă (alta decât cea
utilizată în construcții), benzi de calculator din
hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, hârtie offset, hârtie ondulată, hârtie
securizată, hârtie tip fagure, hârtie în vrac, hârtie
de uz industrial, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, hârtie absorbantă.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu etichete autocolante, servicii de comerţ în
legătură cu albume de autocolante, servicii de
comerţ în legătură cu autocolante (articole de
papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
albume pentru materiale autocolante, servicii
de comerţ în legătură cu foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
servicii de comerţ în legătură cu benzi adezive
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pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu albume, servicii de comerţ în legătură cu
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură cu
sugative, servicii de comerţ în legătură cu schiţe,
servicii de comerţ în legătură cu planuri, servicii
de comerţ în legătură cu materiale de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu semne de cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu calendare, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie carbon, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu tuburi din carton, servicii
de comerţ în legătură cu carduri, servicii de
comerţ în legătură cu cartele, servicii de comerţ
în legătură cu cataloage, servicii de comerţ
în legătură cu benzi pentru trabucuri, servicii
de comerţ în legătură cu planşete cu clamă
(pentru hârtii), servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri de birou, servicii de comerţ în legătură cu
capse de birou, servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pânză pentru legatul cărţilor, servicii de comerţ
în legătură cu pânză de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu pungi conice din hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de calc
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu cordoane de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu paste corectoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
benzi corectoare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu coperţi (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu învelitori (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu protecţii de
birou, servicii de comerţ în legătură cu dosare
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu laminatoare de documente pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, servicii de comerţ în legătură

cu dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
produse de radiere, servicii de comerţ în legătură
cu pânze de legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu dosare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu mape pentru
hârtii, servicii de comerţ în legătură cu dosare
din plastic pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu formulare, tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
paste pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ în legătură cu gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ în
legătură cu bandă de hârtie gumată (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu ţesături gumate
pentru papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu gume (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de etichetare manuale, servicii de
comerţ în legătură cu folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
panglici de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, servicii de comerţ în legătură cu
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, servicii de comerţ în
legătură cu etichete din hârtie sau carton, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ în legătură cu clipsuri pentru bani, servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii
de comerţ în legătură cu numere (caractere),
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ambalat fabricate din amidon, servicii de comerţ
în legătură cu ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de căptuşire
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu umplutură din hârtie sau carton,
servicii de comerţ în legătură cu carnete de
notiţe (papetărie), servicii de comerţ în legătură
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cu suporturi pentru pagini, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, servicii de
comerţ în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
luminiscentă, servicii de comerţ în legătură cu
benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, servicii de comerţ
în legătură cu panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu ecusoane
cu nume (articole de birou), servicii de comerţ în
legătură cu panglici cu coduri de bare, servicii de
comerţ în legătură cu etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, servicii de comerţ în
legătură cu publicaţii periodice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru farfurie din hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, servicii
de comerţ în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de comerţ în legătură cu folie
de polipropilenă pentru împachetare, servicii de
comerţ în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
de ambalat din viscoză transparentă, servicii de
comerţ în legătură cu folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, servicii de comerţ
în legătură cu folie adezivă din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu role din folie de
plastic pentru ambalat, servicii de comerţ în
legătură cu folie de plastic pentru împachetat
și ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
role de folie din plastic pentru ambalat alimente,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
servicii de comerţ în legătură cu rulouri de
folie de plastic pentru ambalarea dispozitivelor
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, servicii de comerţ în legătură cu
materiale plastice pentru modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu forme de tipar, servicii
de comerţ în legătură cu caractere tipografice,
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), servicii

de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu etichete de
securitate (sigilii din hârtie), servicii de comerţ
în legătură cu folie de argint, servicii de comerţ
în legătură cu prese de capsare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), servicii de comerţ în legătură cu
folii din vâscoză pentru împachetat, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie din fibre de celuloză,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de ambalat, servicii de comerţ în legătură
cu materiale de scris, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie de scris, servicii de comerţ
în legătură cu notesuri autoadezive detașabile,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie cu strat
cretat, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
fluorescentă, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie creponată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie caligrafică, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de transfer, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de uz artistic,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie rezistentă
tip sulfat (kraft), servicii de comerţ în legătură cu
hârtie folosită în industria artei grafice, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie laminată, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie xerografică, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de blocnotes,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
fotocopiere, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de fax, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de ziar, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie autocopiativă fără carbon, servicii de
comerţ în legătură cu coli de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu hârtie adezivă
pentru luat notițe, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie de scris cu antet, servicii de comerţ în
legătură cu coli de hârtie pentru notițe, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru imprimante
cu laser, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru imprimare cu laser, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie pentru mașini de scris, servicii
de comerţ în legătură cu suluri de hârtie pentru
imprimante, servicii de comerţ în legătură cu
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
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servicii de comerţ în legătură cu hârtie de copiat
(articole de papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu benzi din hârtie pentru mașini de
calcul, servicii de comerţ în legătură cu role
de hârtie pentru mașini de calcul, servicii de
comerţ în legătură cu role de hârtie pentru case
de marcat, servicii de comerţ în legătură cu
role de hârtie pentru înregistrarea continuă de
date (materiale tipărite), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie sugativă, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de comerţ în
legătură cu benzi din hârtie, servicii de comerţ
în legătură cu bandă adezivă pentru hârtie și
carton, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
mată, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pelur, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
cretată, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie cerată, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie țesută, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie fină, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie milimetrică, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie gumată, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie reciclată, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie sintetică, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie impermeabilă, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pergament, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie semiprelucrată,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie
electrostatică, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie calandrată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie ivoar, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie manila, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie continuă, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie washi, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru raft, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie cu parafină (hârtie cerată), servicii
de comerţ în legătură cu hârtie pentru tipar
(hârtie pentru șapirograf), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie metalizată argintie, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de mascare,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie din
fibră, servicii de comerţ în legătură cu hârtie de
probe, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru căptușire, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie pentru mimeograf, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie luminescentă, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de imprimat, servicii
de comerţ în legătură cu rezerve de hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
reviste, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru vederi, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru reproducere, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de carbon, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru publicații,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie imitație
de piele, servicii de comerţ în legătură cu hârtie

liniată (produse finisate), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie care conține mică, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie parfumată pentru dulapuri, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie rezistentă la
grăsimi, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru imprimare digitală, servicii de comerţ în
legătură cu hârtie și carton industriale, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de sublimare
termică, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie supercalandrată pentru imprimare, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie tăiată cu laser,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie fotografică
(nesensibilizată chimic), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie de mătase pentru realizarea
hârtiei de calc, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie pentru cărți de adrese, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de tipar (produse finite),
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
scrisori (produse finite), servicii de comerţ în
legătură cu hârtie folosită la fabricarea tapetului,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
pungi și saci, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie creponată pentru uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie pentru copiatoare
și imprimante, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie care permite transferul de căldură,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie pentru
cărți de vizită (semifinisat), servicii de comerţ
în legătură cu hârtie reciclată pentru copiatoare
și imprimante, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie cerată pentru imprimarea de obligațiuni,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie sintetică
pentru copiatoare și imprimante, servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie cerată (alta decât cea utilizată în
construcții), servicii de comerţ în legătură cu
hârtie de copiat, cu un strat de plastic, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie impermeabilă
(alta decât cea utilizată în construcții), servicii
de comerţ în legătură cu benzi de calculator
din hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie offset, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie ondulată, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie securizată, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie tip fagure, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie în vrac, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie de uz industrial, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
absorbantă.

───────
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(732) TOTAL ORAL CARE SRL, ȘOS.

GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
NR. 21A, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Total Oral Care

(531) Clasificare Viena:
26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (RGB 003,
046, 120), portocaliu (RGB 254, 068,
007)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole

pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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