
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
15/10/2021-18/10/2021

PUBLICATE ÎN DATA DE 29/10/2021



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/10/2021-18/10/2021

2

Cereri Mărci publicate în 29/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

3 M 2021 07337 18/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL GEORGE

4 M 2021 07338 18/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ Digital George

5 M 2021 07339 18/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL BCR

6 M 2021 07341 18/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

7 M 2021 07468 15/10/2021 TRANSYLVANIAN BEER
COMPANY SRL

Beyond the forest

8 M 2021 07469 15/10/2021 SC BIOFARM SA EXTRAVALERIANIC CARDIO

9 M 2021 07470 15/10/2021 ELENA PANĂ LUCKY JOY The Future Is You

10 M 2021 07471 15/10/2021 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL ETNO SI PRIETENII

11 M 2021 07472 15/10/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

NITROKAL

12 M 2021 07473 15/10/2021 ETNO FOLCLOR MEDIA SRL PERSPECTIVA

13 M 2021 07474 15/10/2021 S.C. DEO MAXX PERFUME
S.R.L.

deo maxx

14 M 2021 07475 15/10/2021 S.C. DEO MAXX PERFUME
S.R.L.

DeoMaxx. Esența ta

15 M 2021 07476 15/10/2021 INSPIRE MOVEMENT SRL INSPIRE MOVEMENT

16 M 2021 07477 15/10/2021 COOPERATIVA AGRICOLA
INTEGRATA TARA MEA

COOPERATIVA AGRICOLA
TARA MEA

17 M 2021 07478 15/10/2021 ASOCIATIA MONUMENTE IN
VRANCEA

MAUSOLEE PE BICICLETĂ
PEDALĂM EROIC ÎNCĂ DIN
2015

18 M 2021 07479 15/10/2021 MANAT MAGNUM CARMELLO

19 M 2021 07481 15/10/2021 MED LIFE SA MeDrive SERVICII MEDICALE
MOBILE

20 M 2021 07482 15/10/2021 BESTETIC FOR LIFE SRL VITTA

21 M 2021 07483 15/10/2021 SAMUS LACT COOPERATIVA
AGRICOLĂ

Naturlact

2 M 2021 06720 11/10/2021 TUDAN IT CONSULTING SRL Daciasoft

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06629 09/10/2021     ADRIAN MARINESCU IW iconic walls
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 07484 15/10/2021 SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ
Someșana

23 M 2021 07485 15/10/2021 LELAND PIZZA S.R.L. mamamia

24 M 2021 07486 15/10/2021 S.C. CASA REM FUNERARE
S.R.L.

REM FUNERARE

25 M 2021 07487 15/10/2021 COSMIN-DANIEL BARBU MUNCA BUNICILOR

26 M 2021 07488 15/10/2021 SEMTEX SRL PENSIUNE S 106 CASA
STURZA

27 M 2021 07489 15/10/2021 LANTMANNEN UNIBAKE
ROMANIA SA
ELIT SRL

Motz

28 M 2021 07490 15/10/2021 MIHAI HODISAN N-Gage

29 M 2021 07491 15/10/2021 M & M OPTIQUE SRL OPTIC SPA OPTICA MEDICALA
DE LUX

30 M 2021 07492 15/10/2021 DACIA PLANT SRL BiSeptol protecție maximă și
eficientă

31 M 2021 07493 15/10/2021 SC ROMPAK SRL FELII DE BINE

32 M 2021 07494 15/10/2021 SC TEKNOLLOGIK
MANAGEMENT SRL

TKM teknollogik management

33 M 2021 07495 15/10/2021 CARTEL COFFEE ROASTER
S.R.L.

34 M 2021 07496 15/10/2021 SOS CONCEPT SERVICE
S.R.L.

CONCEPT SERVICE

35 M 2021 07497 15/10/2021 S.C TROPINI TEK SRL AUTO-PORTARE

36 M 2021 07498 15/10/2021 HOME 4 YOU IMOBILIARE Home4You

37 M 2021 07499 15/10/2021 S.R.D. SODERO MARKET G.I.E. SODERO

38 M 2021 07500 15/10/2021 ANDREI-STELIAN RADU COMPANIA 7

39 M 2021 07501 16/10/2021 ALCO SAN IMPEX SRL CLINICA DR. ALBU

40 M 2021 07502 16/10/2021 ALEXANDRU FLORIN DINU SMS alert

41 M 2021 07503 17/10/2021 NOBILIS LARIX SRL mingo coffee addicted society

42 M 2021 07504 18/10/2021 AGRICOLA GHEORGHE DOJA
COOPERATIVA AGRICOLA

BOSTĂNĂRIA Cooperativă
Agricolă

43 M 2021 07505 18/10/2021 CRUCEA WIND FARM SRL HIDRO-WIND

44 M 2021 07507 18/10/2021 POWER MEDICAL SRL Power Medical

45 M 2021 07508 18/10/2021 ONIBON FASHION FORWARD
SRL

onibon FASHION FORWARD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2021 07509 18/10/2021 RYADALY SRL eR D L

47 M 2021 07510 18/10/2021 ALA'A ABU SAQER VAPY

48 M 2021 07512 18/10/2021 DASO-CADO SRL DASO CADO PROFESSIONAL
SPORT MACHINES

49 M 2021 07513 18/10/2021 TUNCER TUFAN ONE Narghilea & Coffee

50 M 2021 07514 18/10/2021 SC NORI DE ZAHAR SRL NORI DE ZAHAR

51 M 2021 07516 18/10/2021 SC DENEGA-LINE SRL Lady DG HAIR AND BEAUTY
SALON

52 M 2021 07517 18/10/2021 SORIN CIMPEAN FAM

53 M 2021 07518 18/10/2021 ZOLTAN KATONA electric group

54 M 2021 07519 18/10/2021 OTP BANK ROMANIA S.A. Atlasul Banilor by OTP Bank

55 M 2021 07520 18/10/2021 KID PROJECT DESIGN SRL KID TECHNOLOGY

56 M 2021 07521 18/10/2021 KID PROJECT DESIGN SRL TAILOR KID

57 M 2021 07522 18/10/2021 ALDO CAFFE BUCOVINA SRL ALDO CAFFÈ

58 M 2021 07523 18/10/2021 ANA-RUXANDRA CUC HESS Quality food

59 M 2021 07524 18/10/2021 DAN SAMSONIC
ALIN-DUMITRU LOBODĂ
DRAGOȘ-ROMEO PETRE
DRAGOȘ-MARIUS MATEESCU

THE WHISKY CLUB ROMANIA
Proudly Established 2013

60 M 2021 07525 18/10/2021 H4L DEVELOPMENT SA h4l LAKEVIEW

61 M 2021 07526 18/10/2021 IONELA-CRISTINA HOSU
RASHID TANVEER

WALKING BALLOONS

62 M 2021 07527 18/10/2021 SISTEC BUSINESS
SOLUTIONS SRL

ABAS BY SISTEC

63 M 2021 07528 18/10/2021 SC CITYVISION MEDIA SRL BizPLUS

64 M 2021 07529 18/10/2021 ALIWEB CANDLES SRL ali-market.ro FMCG Wholesale
Distribution

65 M 2021 07530 18/10/2021 LACEDO COM SRL DUMBRAVA 47 case care
respira

66 M 2021 07532 18/10/2021 SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN
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LUNTREI NR. 6, BL. 7 SC. 3, ET. 9,
AP. 251, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IW iconic walls

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

20. Mobilă și mobilier.
24. Materiale textile.
27. Tapet.
42. Design industrial, design artistic industrial,
design grafic și industrial.

───────

STR. MOISE DOBOSAN NR.86A,
JUDETUL TIMIS, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Daciasoft

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 03.01.01

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
rosu

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

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 07337
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
IQ DIGITAL GEORGE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07338
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
IQ Digital George

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 06629
(151) 09/10/2021
(732) ADRIAN MARINESCU, STR.

(210) M 2021 06720
(151) 11/10/2021
(732) TUDAN IT CONSULTING SRL,
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(210) M 2021 07339
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
IQ DIGITAL BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07341
(151) 18/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)

IQ DIGITAL PENTRU
AFACEREA TA

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

(210) M 2021 07468
(151) 15/10/2021
(732) TRANSYLVANIAN BEER

COMPANY SRL, STR.
DEDRADULUI NR. 96E, JUD.
MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Beyond the forest

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

32. Bere.
───────

(210) M 2021 07469
(151) 15/10/2021
(732) SC BIOFARM SA, STR.

LOGOFĂTUL TĂUTU NR. 99,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031212,
ROMANIA

(540)

EXTRAVALERIANIC CARDIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 02.09.01; 26.11.01;
26.11.13; 19.13.21

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

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

5. Supliment nutritiv care acționează în
atenuarea manifestărilor de natură psihogenă,
a senzațiilor de panică, precum și situații de
suprasolicitare psihică, fizică, emoții puternice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
15/10/2021-18/10/2021

(210) M 2021 07470
(151) 15/10/2021
(732) ELENA PANĂ, STR. RIPICENI

NR. 2, BL. 12, SC. 1, ET. 4, AP.
25, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUCKY JOY The Future Is You

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.15; 26.01.03; 26.01.16;
03.07.16; 03.07.24

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

clase:
9. Căști audio wireless, ochelari de vedere,
ochelari de soare, huse de telefon, folii
protectoare pentru telefon, încărcătoare pentru
telefoane mobile, ceasuri inteligente, brățări
inteligente.
18. Articole de îmbrăcăminte pentru animale,
lese pentru animale, poșete pentru cărat
animalele de companie, curele, genți, poșete,
genți pentru voiaj.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jucării.
35. Publicitate, servicii de comerț online și cu
ridicata, servicii oferite de un magazin online.

───────

(210) M 2021 07471
(151) 15/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ETNO SI PRIETENII

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

35. Publicitate.

38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali., difuzare prin
satelit și cablu, difuzare de emisiuni televizate.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2021 07472
(151) 15/10/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLĂDIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050561,
ROMANIA

(540)
NITROKAL

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07473
(151) 15/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

ȘOS. DUDESTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PERSPECTIVA

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

35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali., difuzare prin
satelit și cablu, difuzare de emisiuni televizate.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
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(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2021 07474
(151) 15/10/2021
(732) S.C. DEO MAXX PERFUME S.R.L.,

DN65B, NR. 469, CAMERA 3,
JUDETUL ARGES, ALBOTA,
117030, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

deo maxx

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 27.05.01; 01.03.10;
26.05.01

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 388
C), gri (Pantone 423 C)

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

3. Înălbitori și alte substanțe pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, deodorante de uz personal
sau veterinar, odorizante de cameră.
5. Deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07475
(151) 15/10/2021
(732) S.C. DEO MAXX PERFUME S.R.L.,

DN65B, NR. 469, CAMERA 3,
JUDETUL ARGES, ALBOTA,
117030, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR.212, BL.212, SC.D,
AP.11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
DeoMaxx. Esența ta

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

3. Înălbitori și alte substanțe pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, deodorante de uz personal
sau veterinar, odorizante de cameră.
5. Deodorante, altele decât cele de uz personal
sau veterinar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07476
(151) 15/10/2021
(732) INSPIRE MOVEMENT SRL, STR.

CALARASILOR 1D, POARTA
VIENEZA, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
INSPIRE MOVEMENT

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Serrvicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizarea de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizarea de festivități, organizarea de
competiții, organizarea de conferințe, expoziții și
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concursuri cu scop cultural sau de divertisment,
organizarea și coordonarea de targuri de craciun
cu scop cultural sau de divertisment .

───────

(210) M 2021 07477
(151) 15/10/2021
(732) COOPERATIVA AGRICOLA

INTEGRATA TARA MEA, SAT
GARA BANCA, COMUNA BANCA,
CORP 13, JUDETUL VASLUI,
VASLUI, VASLUI, ROMANIA

(540)
COOPERATIVA

AGRICOLA TARA MEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Îngrăşăminte pentru gricultură, fermenţi de
lapte (preparate bacteriene) utilizaţi la fabricarea
alimentelor.
29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe, de uz alimentar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe de
avocado procesate, fructe conservate în alcool,
batoane pe bază de fructe și fructe nucifere,
fructe de torreya, preparate, umpluturi de fructe
pentru plăcint fructe kaki uscate (got-gam),
gustări pe bază de fructe, deserturi pe bază de
fructe, fructe cu coaja lignificată procesate, fructe
cu coajă lemnoasă, uscate, sucuri din fructe
utilizate la gătit, amestecuri de fructe și nuci
preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, batoane pe bază de fructe
ca substituți alimentari, umpluturi pe bază de
fructe pentru prăjituri și tarte, batoane pe bază de
fructe cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,

legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), băuturi pe bază
de produse lactate, frișca artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), glazură de frișcă pe
bază de lactate, produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, frișcă pentru
cafea constând în principal din produse lactate,
băuturi pe bază de lactate care conțin fulgi de
ovăz, carne, carne afumată, carne tocată, carne
procesată, carne preparata, carne feliată, carne
prăjită, carne ambalată, carne proaspătă, carne
congelată, carne uscată, carne conservată,
carne sărată, carne friptă, carne și produse
din carne, carne de porc, paste tartinabile de
carne, conserve de carne, carne de curcan,
carne de pasăre, carne de mânzat, carne de
vită, carne de vânat, carne pentru cârnați, carne
de rață, carne de crab, pateuri tartinabile din
carne, carne proaspătă de pasăre, carne de
porc conservată, carne de vită preparată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte de
carne de pasăre, pateuri tartinabile pe bază de
carne, înlocuitori de carne de pasăre, grăsime
din carne de vită, concentrat din carne de vacă,
carne de pasăre de curte, bucăți de carne
de pui, salate cu carne de pasăre, mâncăruri
preparate pe bază de carne, feluri de mâncare
preparate din carne, fasole cu carne de porc
la conservă, produse din carne sub formă de
hamburgeri, supe și baze de supă, extracte din
carne, mâncăruri preparate constând în principal
din carne de vânat, mâncăruri gătite constând în
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principal din carne de pui, carne de pui gătită lent
la cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită
lent la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse
de cofetărie, îngheţate) şi șerbeturi, sare,
mirodenii, arome, altele decât uleiurile esenţiale
și condimente, cereale procesate, amidon și
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
și umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere maturată, miere cu trufe, miere de
helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
miere biologică pentru consum uman, miere cu
plante aromatice, miere, dulciuri (nemedicinale)
pe bază de miere, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, preparate din cereale
acoperite cu zahăr și miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun care conțin miere, miere naturală, miere
(pentru alimentație), miere de manuka, pentru
alimentație, preparate aromatice, altele decât
uleiuri esențiale, pentru produse de patiserie,
specialități de patiserie, sopapillas (produse
de patiserie, prăjite), produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de patiserie, pateuri (patiserie), amestecuri
preparate de patiserie, produse de patiserie
congelate, condimente, condimente de copt,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esenţiale și condimente, praf de copt, drojdie
și agenți de dospire, semințe procesate
(condimente), amidon alimentar și produsele din
acesta, preparate coapte și drojdie, oțet, muștar,
nu pentru scopuri farmaceutice, tartă umplută
cu fructe, sosuri pe bază de lactate, deserturi
preparate (produse de patiserie) din produse
lactate.
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute și neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,

anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă (vii), animale
acvatice comestibile (vii), animale de prăsilă (vii),
animale vii, animale de laborator, bibani (vii),
bovine (vii), calcani (vii), cai (vii), calamari (vii),
capre (vii), caracatițe (vii), cod (viu), caracude
(vii), crabi (vii), crap argintiu (viu), creveți
(pandalidae) vii, curcani (vii), curci (vii), găini (vii),
hering (viu), iepuri de mare, vii, icre proaspete,
homarii vii, macrou spaniol, viu, moluște vii, oi
(șeptel), păsări de companie (vii), păsări de curte
(vii), păsări de reproducție, păsări vii, păstrăv viu,
pește cap-de-șarpe, viu, pești vii, pești vii pentru
alimentație, pui vii, pui vii de găină sikie, rațe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,
băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi nealcoolice din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice pe bază
de sucuri de legume verzi, băuturi nealcoolice
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice constând dintr-un amestec
de fructe și sucuri de legume, băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, siropuri pentru
limonadă, siropuri pentru băuturi nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, cu excepția
uleiurilor esențiale, jeleuri alcoolice (cocktailuri
alcoolice), băuturi alcoolice preamestecate,
băuturi alcoolice de tip bitter, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale nira (băutură
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alcoolică pe bază de trestie din zahăr), lichior de
ouă alcoolic, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, băuturi alcoolice spirtoase, calvados
(băutură alcoolică, distilată), cachaga (băutură
alcoolică distilată obținută din trestia de zahăr),
baijiu (băutură chinezească din alcool distilat),
vinuri cu alcool aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, vin slab alcoolizat, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter alcoolic, amestecuri
alcoolice pentru cockteiluri, băuturi alcoolice pe
bază de cafea, băuturi alcoolice (cu excepția
berii), preparate pentru fabricarea băuturilor
alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu apar electrocasnice, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,

intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse
și prestării de servicii, servicii de comerț
cu amănuntul și cu ridicata inclusiv pentru
produsele alimentare, strângerea la un loc,
în beneficiul terților, a produselor alimentare,
băuturilor, a tuturor produselor desemnate în
clasele 29, 30, 32, 33 și 34, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată
asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.
39. Depozitare de produse provenite de la
ferme, transport de la ferme, transport de
produse provenite de la ferme, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme.
44. Servicii pentru agricultură, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de agricultură, acvacultura, horticultură și
silvicultură, distrugerea buruienilor în agricultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
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horticultură și silvicultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură , servicii de transport cu troliul
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
pulverizare aeriană sau la sol de îngrășăminte
și alte produse chimice pentru agricultură,
servicii consultative și consultanță privind
controlul buruienilor, al organismelor dăunătoare
și al paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură, combaterea termitelor în agricultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură, cultivare
de plante, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, servicii oferite de ferme agricole,
servicii oferite de ferme de animale împrăștierea
semințelor la ferme pe cale aeriană.

───────

(210) M 2021 07478
(151) 15/10/2021
(732) ASOCIATIA MONUMENTE IN

VRANCEA, STR. PETRE LICIU NR.
12, BL. 12, ET. 2, AP. 8, JUDETUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

MAUSOLEE PE
BICICLETĂ PEDALĂM
EROIC ÎNCĂ DIN 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.03

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

41. Activități educative, sportive și culturale.
───────

(210) M 2021 07479
(151) 15/10/2021
(732) MANAT MAGNUM, STR. EROU

IANCU NICOLAE, NR. 52-54,
VILA A5, ET. 1, CAM. 3, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CARMELLO

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 07481
(151) 15/10/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVITEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MeDrive SERVICII
MEDICALE MOBILE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.09.01; 24.13.25

(591) Culori revendicate:albastru , rosu,
galben, alb

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

44. Servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii medicale, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii de analize
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de examinări medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale, servicii
medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), servicii consultative privind aparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
15/10/2021-18/10/2021

și instrumente medicale, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2021 07482
(151) 15/10/2021
(732) BESTETIC FOR LIFE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 12,
SAD 1, CAM 2, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
VITTA

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 07483
(151) 15/10/2021
(732) SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ, STR. MIORITȚEI NR.
157, JUDEȚUL SATU MARE, SAT
BOTIZ, COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

Naturlact

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz

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

29. Produse lactate și înlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
înlocuitori de smântână, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, unt,
înlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminţe, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
formă de praf, unt din fructe oleaginoase sub
formă de pudră, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe bază de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovăz, din
boabe de soia, de cânepa destinate utilizării ca
înlocuitor de lapte, fermenţi de lapte pentru uz
culinar, înlocuitori de lapte pe bază de plante,
frişcă vegetală, înlocuitori de ouă, înlocuitori de
brânză, extracte vegetale pentru alimente.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor permiţând
clienţilor să vadă și să cumpere în mod
convenabil produsele lactate și a celor vegetale
(exceptând transportul lor), servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu produsele lactate
și a celor vegetale, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
reţea de computere, organizare de expoziţii și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eșantioanelor.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea materiei
prime alimentară destinată utilizării în producţie,
servicii de prelucrare de brânzeturi, și anume
afinare, maturare și învechire.

───────
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(210) M 2021 07484
(151) 15/10/2021
(732) SAMUS LACT COOPERATIVA

AGRICOLĂ, STR. MIORIȚEI NR.
157, JUDEȚUL SATU MARE, SAT
BOTIZ, COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ETJ.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Someșana

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 05.05.20; 05.05.21; 02.05.04;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Produse lactate și înlocuitori, produse
lactate tartinabile, smântână (produse lactate),
înlocuitori de smântână, produse tartinabile
lactate cu conţinut redus de grăsimi, unt,
înlocuitori de unt, unt de arahide, de cocos,
de seminţe, de migdale, preparate din alune,
cu plante aromatice, unt din diferite nuci sub
formă de praf, unt din fructe oleaginoase sub
formă de pudră, lapte, înlocuitori de lapte, nu
pe bază de produse lactate, kefir (băutură din
lapte), lapte ecologic, lapte de soia, de orez,
de cocos, de migdale, de arahide, de ovăz, din
boabe de soia, de cânepa destinate utilizării ca
înlocuitor de lapte, fermenţi de lapte pentru uz
culinar, înlocuitori de lapte pe bază de plante,
frişcă vegetală, înlocuitori de ouă, înlocuitori de
brânză, extracte vegetale pentru alimente.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terţilor permiţând
clienţilor să vadă și să cumpere în mod
convenabil produsele lactate și a celor vegetale
(exceptând transportul lor), servicii de comerţ

cu amănuntul în legătură cu produsele lactate
și a celor vegetale, oferirea de informaţii
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
reţea de computere, organizare de expoziţii și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstraţii
cu produse, promoţii pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terţi, distribuirea
eșantioanelor.
40. Prelucrarea laptelui, prelucrarea materiei
prime alimentară destinată utilizării în producţie,
servicii de prelucrare de brânzeturi, și anume
afinare, maturare și învechire.

───────

(210) M 2021 07485
(151) 15/10/2021
(732) LELAND PIZZA S.R.L., STR.

SALCÎMILOR, BLOC 1/E, AP. 46,
JUDEȚUL MUREȘ, REGHIN ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

mamamia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Lucrări de birou, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Transport, servicii de livrare a alimentelor,
livrare de alimente și băuturi pentru consum.
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43. Servicii de pizzerie, servicii de fast-food,
servicii de fast-food la pachet, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), furnizare de
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

───────

(210) M 2021 07486
(151) 15/10/2021
(732) S.C. CASA REM FUNERARE

S.R.L., STR. DUMBRAVA NR.
15, CAMERA 2, JUDEȚUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR.11 IUNIE, NR.51, SC.A, ET.1,
AP.4 SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

REM FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
25.01.13; 25.01.19; 25.01.25; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere și sprijin în perioada
de doliu, servicii de incinerare, servicii de
îmbălsămare, organizarea reuniunilor religioase.

───────

(210) M 2021 07487
(151) 15/10/2021
(732) COSMIN-DANIEL BARBU,

COMUNA MARACINENI, BL. N6,
SC. A, ET. 2, AP. 8, JUDEȚUL
ARGEȘ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
MUNCA BUNICILOR

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

29. Bulion, dulcețuri, pastă de ardei conservată,
murături, conserve de legume, zacuscă.

───────

(210) M 2021 07488
(151) 15/10/2021
(732) SEMTEX SRL, CALEA MOLDOVEI

NR. 197, JUDEȚUL BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

PENSIUNE S 106
CASA STURZA

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 24.17.02; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.21; 27.07.01

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

43. Servicii de restaurante de delicatese,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
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servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii de restaurante care servesc
udon și soba, servicii de restaurante tip fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, rezervări la
restaurant, servicii de rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, furnizarea
de recenzii despre restaurante, servicii de
informare privind restaurantele, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
hoteliere, servicii de cazare hotelieră, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de hoteluri
și moteluri, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, organizare de mese
la hoteluri, servicii de catering hotelier, informații
hoteliere, rezervări de hoteluri, rezervări de
hoteluri, rezervări la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații
cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind

spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 07489
(151) 15/10/2021
(732) LANTMANNEN UNIBAKE

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
BUCUREȘTI, 020547, ROMANIA

(540)

Motz

(531) Clasificare Viena:
01.15.05; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste făinoase și tăiței, tapioca și
sago, făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și produse de cofetărie,
chifle, chifle moi, chifle umplute, chifle cu
gaură în mijloc (bagels), produse de patiserie
congelate, crenvurști calzi și ketchup în chifle
deschise, sandvișuri de hot dog, sandvișuri
cu crenvurști, hamburgeri introduși în chifle,
ciocolată, înghețată, șerbeturi și alte înghețate
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

ROMANIA SA, STR. CERNICA
NR. 119B, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA
ELIT SRL, STR. VICTORIEI NR. 16,
JUDEȚUL ALBA, CUGIR, 515600,
ALBA, ROMANIA

───────
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(210) M 2021 07490
(151) 15/10/2021
(732) MIHAI HODISAN, STR.

SALCAMILOR, NR. 1, JUDEȚ
BIHOR, ALESD, BIHOR, ROMANIA

(540)

N-Gage

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
nautică, topografie, fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare (monitorizare), salvare și învățare,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuția, transformarea, acumularea, reglarea
sau controlul energiei electrice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
stocare a datelor, discuri de vinil, compactdiscuri,
dvd-uri și alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, software pentru computere,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
28. Aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru
pomul de crăciun., jocuri, jucării și obiecte de
divertisment.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,

proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 07491
(151) 15/10/2021
(732) M & M OPTIQUE SRL, STR.

VIORELELOR NR. 50, JUDEȚ
BRASOV, HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

OPTIC SPA OPTICA
MEDICALA DE LUX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 03.07.24

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale.

───────
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(210) M 2021 07492
(151) 15/10/2021
(732) DACIA PLANT SRL , STR.

HARMANULUI FN, JUDEŢUL
BRAŞOV, LOCALITATEA BOD,
507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BiSeptol protecție
maximă și eficientă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
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.

───────

(210) M 2021 07493
(151) 15/10/2021
(732) SC ROMPAK SRL, STR.

GRĂDINIŢEI NR. 1, JUD. IAŞI,
PAŞCANI, 705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

FELII DE BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

1. Amelioratori de pâine pentru uz industrial
sau artizanal, amelioratori de aluat si anume:
adjuvanti pentru fabricarea pâinii, complex
de enzime pentru coacere si fermentare,
potentiatori de arome pentru produsele
alimentare, aditivi (chimici) pentru fermentare,
aditivi de faina, aditivi de aluat, amestecuri
de aditivi, substanțe chimice, concentrate si
premixuri care mențin produsele alimentare
proaspete, durabile, stabile.
30. Paine si produse de panificație, amelioratori
(aditivi) pentru panificație, mixuri si premixuri
pentru brutărie si patiserie.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
publicitate, servicii de agenție de publicitate,
inchirierea spațiului publicitar, publicitate prin
posta, inchirierea timpului publicitar in mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, inchirierea
panourilor de afisaj [panouri publicitare],
oferirea de informații comerciale si consiliere
pentru consumatori in alegerea bunurilor
si serviciilor, administrare comerciala privind
licențierea bunurilor si serviciilor apartinand
terților, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directa
prin posta, raspandirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing
in cadrul editării produselor software, servicii
de relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vanzari, publicitate online pe
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o rețea de calculatoare, campanii publicitare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioara, rezentarea produselor in mediile de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amănuntul^ promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, inregistrarea
comunicărilor si datelor scrise, optimizare
pe motoarele de cautare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informațiilor in baze
de date computerizate, marketing cu public
tinta, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────

(210) M 2021 07494
(151) 15/10/2021
(732) SC TEKNOLLOGIK

MANAGEMENT SRL, STR. VASILE
LASCAR NR. 216-218, 220, SCARA
F, ETAJ 1, AP. F105, BUCUREȘTI,
023673, ROMANIA

(540)

TKM teknollogik management

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.24; 26.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 298)

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

6. Construcții din oțel, structuri metalice pentru
construcții.

17. Izolații pentru construcții.
19. Hale (construcții nemetalice), construcții
prefabricate nemetalice, piscine (construcții
nemetalice).
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, managementul proiectelor de construcție
pe șantier, managementul proiectelor pe
șantier privind construcția clădirilor, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
impermeabilizarea construcțiilor, demolări de
construcții, edificare construcții prefabricate,
reparații de construcții, servicii de construcții,
consultații pentru construcții, servicii de
construcții de infrastructură, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcții
civile, demolare de construcții civile.
42. Consultanță tehnologică, servicii de
management al proiectelor de inginerie,
managementul proiectelor arhitecturale, servicii
de inginerie pentru construcții civile, proiectare
de construcții.

───────

(210) M 2021 07495
(151) 15/10/2021
(732) CARTEL COFFEE ROASTER

S.R.L., STR. MĂRĂȘEȘTI NR.39,
JUDEȚ SIBIU, MUNICIPIUL
MEDIAȘ, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 02.01.01; 09.07.09

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1016)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de comenzi online
computerizate, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, regruparea în avantajul
terţilor a produselor de tip cafea, băuturi
alcoolice și nealcoolice și produse alimentare
(cu excepţia transportului lor) permiţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri.
39. Servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente, transport și livrare de bunuri, servicii
de livrare a pachetelor, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de coșuri cadou cu obiecte
selectate pentru o ocazie sau un motiv special,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum.
43. Servicii oferite de cafenea, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi), servire de băuturi alcoolice, servire

de alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de ceainărie, servicii
de bufet, servicii de baruri de sucuri de fructe,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de mâncăruri
și băuturi la pachet, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07496
(151) 15/10/2021
(732) SOS CONCEPT SERVICE S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 46,
PARTER, CAMERA 2, SAT LUNCA
CETĂŢUII, JUDEȚ IAȘI, COM.
CIUREA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

CONCEPT SERVICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 14.07.06

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
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administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (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,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, 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, audit financiar, 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,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, 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, 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, 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, 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, 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, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzărilor 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, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de înmatriculare a automobilelor,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor pentru ateliere de
reparaţii auto, managementul afacerilor cu
parcuri auto (pentru terți), realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea de
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automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de consultanță în afaceri
privind deschiderea unui atelier de reparaţii auto
în sistem de franciză.
37. Tratament anticoroziv pentru vehicule,
servicii de electricieni, încărcarea masinilor
electrice, montarea cablurilor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia maşinilor, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, vopsire,
interioară şi exterioară, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, reşaparea
anvelopelor, nituire, protecţie anticorozivă,
sablare, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor, lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii
de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
vopsirea automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, întreținerea
automobilelor, curățarea automobilelor,
șlefuirea automobilelor, vopsitul autovehiculelor,
spălarea autovehiculelor, finisare de
automobile, reparații de automobile,
repararea tapițeriei autovehiculelor, servicii
de recondiționare automobile, curățare
completă pentru automobile, montare
geamuri pentru autovehicule, curățarea și
lustruirea autovehiculelor, organizarea reparației
autovehiculelor terestre, organizarea întreținerii
autovehiculelor terestre, reparații auto pe
marginea drumului, instalare de accesorii
pentru automobile, tuning pentru caroserii de
automobile fără a aduce modificări esențiale
proprietăților acestora, reparații și întreținere de
automobile, servicii de spălare de autovehicule,
servicii de curățare pentru autovehicule
terestre, servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, tuning pentru electromotoare și
motoare de automobile fără a aduce modificări
esențiale proprietăților acestora, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule, servicii
de realimentare cu benzină pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente

electrice și electronice în automobile, reparații
sau întreținere de autovehicule cu două roți,
servicii de consiliere cu privire la reparare
autovehiculelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de automobile,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, întreținere și
reparații de autovehicule pentru transportul de
pasageri, reparații și finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terți, servicii mobile
de schimb de ulei pentru autovehicule prestate
la locația clientului, verificare de automobile
și de piese ale acestora înaintea lucrărilor de
întreținere și de reparație.
40. Servicii de fabricare personalizată și
montaj, abraziune, fierărie, lustruirea prin
abraziune, placare cu cadmiu, placare cu crom,
asamblarea personalizată a materialelor pentru
terţi, servicii de vopsire, gravare, galvanizare,
poleire, placarea cu aur, şlefuire, tăierea
(multiplicarea) cheilor, laminare, placarea cu
metal, tratarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, servicii de sablare, tăierea materialelor
cu fierăstrăul, placarea cu argint, lipire, servicii
de sudare, tratamente de colorare a geamurilor,
reprezentând un strat de acoperire superficial,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, vulcanizare (tratamentul
materialelor), personalizare de autovehicule,
gravarea, pe geamurile automobilelor, a unei
secvențe de numere de identificare ce pot fi
urmărite, astfel încât să se poată identifica un
anumit automobil recuperat după ce a fost furat.

───────

(210) M 2021 07497
(151) 15/10/2021
(732) S.C TROPINI TEK SRL, STRADA

REGELE FERDINAND , NR.
7, BLOC B3 . ET 1 , AP 17,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE. NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)
AUTO-PORTARE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comparare a prețurilor la energie, furnizarea de
servicii online de comparare de prețuri, achiziții
de contracte de furnizare de energie pentru
terţi, abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, analiză de preț, brokeraj
cu liste pe bază de nume și adrese, cotații de
preț pentru produse sau servicii, intermediere
de contracte (pentru terți), servicii de informare
și consiliere în materie de tarife, servicii de
intermediere în achiziții pentru terţi, cotații pentru
oferte de licitații, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns la cererile
de oferte, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de evaluare
comparativă.
36. Servicii de evaluare financiară, evaluări
financiare în procesul de prezentare a unui
răspuns la cererile de oferte, evaluarea
financiară a costurilor energiei termice, servicii
financiare, monetare și bancare, managementul
riscului de preț, contracte de asigurări de servicii,
servicii de schimb legate de tranzacționarea
contractelor la termen, servicii de evaluare.

───────

(210) M 2021 07498
(151) 15/10/2021
(732) HOME 4 YOU IMOBILIARE, STR.

EGRETEI NR. 1, CAMERA 1,
BLOC B20, PARTER, AP. 8, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
Home4You

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

35. Organizare și coordonare de licitații
imobiliare, vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, publicitate online de bunuri imobiliare,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
reclamă și publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, consultanță privind

publicitatea comercială, publicitate prin bannere,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de intermediere referitoare la publicitate,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, negociere de contracte
de publicitate pentru terţi, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
marketing imobiliar, servicii de marketing
comercial, marketing folosind influenceri, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
organizare și coordonare de târguri comerciale
pentru imobiliare, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, realizarea de evenimente comerciale
in domeniul imobiliar.
36. Agenție imobiliară, închiriere de spații
de cazare permanentă, servicii de asigurare
referitoare la cazarea pentru vacanță,
asigurare pentru cazare la hotel, agenții de
cazare (proprietăți imobiliare), furnizare de
cazare permanentă, servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, gestionarea
proprietăților (imobiliare), organizare de
închirieri imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, selectare și achiziție
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de proprietăți imobiliare (în numele terților),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare
cu amănuntul, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
evaluarea financiară a proprietății personale și
imobiliare, investiții imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare și clădirile, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, intermediere de închirieri de
proprietăți imobiliare, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare.
37. Construire de locuri de cazare pentru turism,
construcție de spații de cazare interioare, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare
41. Formare în domeniul gestionării
proprietăților imobiliare (instruire).
42. Evaluarea tehnică a proprietăților imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare.
43. Servicii de cazare hotelieră, cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare pentru evenimente,
servicii oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de cazare cu mic dejun inclus, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în apartamente

de vacanță, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de cazare
temporară pentru lucru, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii
de touroperatori pentru rezervarea de cazare
temporară, evaluare locuri de cazare pe timp de
vacanță, rezervări de spații de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07499
(151) 15/10/2021
(732) S.R.D. SODERO MARKET G.I.E.,

STR. DEPOZITELOR NR. 10,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

SODERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:albastru( Pantone
Reflex Blue C), verde ( Pantone 2258
C), negru (Pantone Black 6C)

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, sârmă din aluminiu,
folie de aluminiu, plăci de ancorare, plăci
de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal anti-
frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice, uşi
blindate, metalice, uşi armate, metalice, voliere
(structuri) din metal, embleme metalice pentru
vehicule, bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare, benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice, bare
pentru balustradele metalice, coşuri metalice,
bare de sprijin metalice pentru căzi, balize
metalice, neluminoase, nicovale de banc, grinzi
metalice, traverse metalice, dispozitive metalice
de fixare a curelelor, dispozitive de tensionare a
curelelor metalice, beriliu (glucin), glucin (beriliu),
instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor, aţă
metalică de legare pentru uz agricol, legături
metalice, fântâni pentru păsări (structuri) din
metal, blumuri (metalurgie), bolţuri metalice,
bolţuri, plate, închizători metalice pentru cutii,
cutii din metal comun, cabluri metalice pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri metalice
pentru manipularea încărcăturilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, ramificaţii metalice pentru ţevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bare de oţel tras la rece, bronz,
materiale de construcţii din metal, panouri de
construcţii din metal, construcţii, transportabile,
din metal, construcţii din metal, cabane din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice, cabluri
metalice, neelectrice, cadmiu, cuşti metalice
pentru animale sălbatice, ferestre batante din
metal, coloane de tubaj metalice pentru sondele
petroliere, suporţi metalici pentru butoaie,
oţel turnat, fontă de oţel, în formă brută
sau semiprelucrată, plafoane metalice, celţiu
(hafniu) celtium, hafniu (celţiu), materiale metalo-
ceramice, lanţuri metalice, contraşine metalice
pentru căile ferate, şină de ghidare pentru
căile ferate, lăzi metalice, containere metalice,
forme metalice pentru răcire (turnătorie), capace
metalice pentru coşul de fum, tuburi metalice
pentru coşul de fum, canale metalice pentru
coşul de fum, coşuri de fum metalice, fier
cromat, minereuri de crom, crom, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii, cleme
metalice pentru cabluri şi ţevi, cleme metalice

pentru etanşarea pungilor, închideri metalice
pentru containere, agăţători metalice pentru
îmbrăcăminte, cobalt, brut, coliere metalice
pentru fixarea ţevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice pentru depozitarea substanţelor acide,
containere metalice (depozitare, transport),
containere metalice pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, containere metalice pentru
combustibil lichid, cupru, în formă brută sau
semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de cupru,
neizolată, cornişe metalice, cuie spintecate
din metal, cuplaje metalice pentru lanţuri,
crampoane metalice (cleme), cleme metalice
(crampoane), parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, opritoare metalice pentru uşi,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice,
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, mânere
metalice pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din
metal, rame de uşi din metal, fitinguri metalice
pentru uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi
metalice, ţevi de scurgere din metal, sifoane
de scurgere (supape) din metal, bare de metal
trase la rece si lustruite, grătare metalice,
conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ţevi metalice, pentru instalaţiile de
încălzire centralizată, conducte şi ţevi metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
conducte metalice pentru instalaţiile de ventilare
şi aer condiţionat, coturi metalice pentru ţevi,
bolţuri cu ochi, şuruburi cu inel, garduri metalice,
inele de etanşare metalice, umpluturi din
metal, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (şine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
mobilă, fitinguri metalice pentru paturi, flanşe
metalice (brăţări), containere metalice plutitoare,
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grinzi metalice pentru construcţii, materiale
metalice pentru căile ferate permanente, de tip
funicular, grilaje metalice de protecţie pentru
cuptoare, role metalice pentru mobilă, galenă
(minereu), porţi metalice, germaniu, grilaje
metalice, nipluri de gresat, cadre metalice
pentru sere, sere metalice, transportabile,
jgheaburi pentru burlane metalice, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, buncăre de alimentare
metalice, nemecanice, bare de oţel laminate
la cald, forme metalice pentru gheaţă, indiu,
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lingouri din metale comune, plase metalice
împotriva insectelor, plăci din fier, fier, în
formă brută sau semiprelucrată, fier balot,
oţel balot, sârmă de fier, minereuri de fier,
feronerie/articole metalice, de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din fier
pentru uşi, jaluzele metalice, canistre pentru
combustibil din metal, duze metalice cu jet,
racorduri metalice pentru ţevi, chei metalice,
butoane rotative metalice, etichete metalice,
scări metalice, încuietori metalice, zăvoare
metalice, şipci metalice, zăbrele metalice, gratii
metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă brută
sau semiprelucrată, limonit, căptuşeli metalice
pentru construcţii, buiandrugi metalici, paleţi
metalici pentru încărcare, gabarite de încărcare
metalice pentru vagoanele de cale ferată, bolţuri
de blocare, încuietori metalice, altele decât cele
electrice, magneziu, mangan, capace metalice
pentru gurile de canal, colectoare metalice
pentru reţele de conducte, fier molibden,
molibden, geamanduri de legare metalice,
mulaje metalice pentru cornişe, mulaje metalice
pentru construcţii, cuie, nichel-argint, argint
german, nichel, niobiu, duze metalice, piuliţe
metalice, minereuri metalice, jaluzele exterioare
din metal, containere pentru ambalare din metal,
lacăte suspendate din metal, altele decât cele
electrice, cabine pentru pulverizarea vopselei
din metal, cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei, stâlpi metalici de gard, ţigle metalice,
paravane metalice, pavele metalice, plăci de
pavare din metal, bare cromate, cepuri metalice,
ţevi de presiune metalice, coloane metalice
pentru construcţii, pini (feronerie), mufe din metal
pentru ţevi, conducte metalice, pitoni metalici,
platforme, prefabricate, din metal, dopuri
metalice, piloni metalici, verande (structuri) din
metal, stâlpi metalici, stâlpi metalici, pentru liniile
electrice, piloni metalici pentru liniile electrice,
case prefabricate (ansambluri) din metal,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, metale piroforice, şine metalice,
schimbătoare de cale ferată, macazuri, material
metalic pentru calea ferată, traverse metalice
de cale ferată, legături metalice de cale ferată,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, materiale refractare de construcţii, din
metal, materiale de armare din metal, pentru
beton, materiale de armare din metal pentru ţevi,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
materiale de armare din metal pentru curele
de maşini, inele metalice, coliere de oprire
metalice, nituri din metal, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori

metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice pentru
uşi glisante, lanţuri de siguranţă din metal,
închizători metalice pentru fixarea ferestrei,
schele metalice, capace filetate metalice pentru
sticle, şuruburi metalice, capace de etanşare
din metal, dispozitive metalice pentru legat
snopi, palplanşe metalice, stive de susţinere
metalice, foi şi plăci metalice, bailaguri, pene
de fixare, cofraje metalice pentru beton, cofraje
metalice, plăci cu denumiri de firme, din metal,
panouri, neluminoase şi nemecanice, din metal,
fier siliciu, pervaze metalice, silozuri metalice,
plăci metalice pentru construcţii, manşoane
(feronerie), chingi metalice pentru manipularea
încărcăturilor, sârmă metalică pentru lipit, inele
despicate pentru chei din metal comun, broască
cu închidere automată, arcuri (feronerie),
grajduri din metal, trepte (scări) din metal,
araci metalici pentru plante sau arbori, oţel, în
formă brută sau semiprelucrată, aliaje din oţel,
bandă de oţel, armătură de oţel, sârmă din
oţel, stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel,
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, uşi pliante din metal, grilaje
de metal pentru şemineu, opritoare metalice,
benzi metalice pentru manipularea înărcăturilor,
curele metalice pentru manipularea înărcăturilor,
dispozitive de întindere pentru benzile din fier
(legături de tensiune), dispozitive de întindere
pentru benzile metalice (legături de tensiune),
montanţi (componente ale scărilor) metalici,
piscine (structuri) metalice, uşi batante din metal,
piuneze (cuie), cuie fără cap, bazine metalice,
rezervoare metalice, tantal (metal), cepuri
metalice pentru butoaie, robinete cu cep metalice
pentru butoaie, stâlpi telegrafici din metal,
legături de tensiune, ţăruşi metalici pentru cort,
filete metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, cositor, foiţă de staniu, tablă de cositor,
fier titan, ferotitan, titan, tombac, cutii de scule
din metal, goale, dulapuri pentru scule din metal,
goale, paleţi de transport din metal, capcane
pentru animale sălbatice, tăvi metalice, protecţii
metalice pentru arbori, cuve metalice pentru
amestecarea mortarului, tubaje metalice, ţevi
metalice, tuburi metalice, fier tungsten, tungsten,
turnichete din metal, plăci turnante (căi ferate),
valve metalice, altele decât componentele
de maşini, vanadiu, cazane metalice, gheare
de menghină, din metal, lambriuri metalice,
elemente de fixare metalice de perete, placări
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în
construcţii, plăci metalice de căptuşit pereţii,
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şaibe metalice, valve metalice pentru ţevile
de apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape
sau giruete din metal, anemoscoape metalice,
giruete metalice, metal alb, dispozitive metalice
pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru ferestre,
bolţuri pentru cadrele ferestrelor, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, deschizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, închizători din metal
pentru ferestre, neelectrice, cabine metalice
insonorizate, transportabile, ferestre metalice,
sârmă din metal comun, ţesătură metalică,
pânză metalică, dispozitive de întindere a sârmei
(legături de tensiune), sârmă din aliaje metalice
comune, cu excepţia firelor fuzibile, frânghii
de sârmă, zinc, zirconiu, pergole metalice
pentru horticultură, schelet metalic, materiale
de construcții și elemente din metal, grinzi de
fier sau oțel, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
fier, articole de fierărie, piulițe, buloane și brățări
metalice, cabluri, fire și lanțuri, din metal, uși,
porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, articole de ambalat, de învelit și de
balotat, din metal, structuri și construcții metalice
transportabile, sere metalice, sere din metal
prefabricate, sere transportabile din metal, sere
transportabile din metal de uz gospodăresc,
sere sub formă de structuri metalice fixate,
sere din metal care sunt structuri fixe de
construcții, hale metalice pentru depozitare,
steaguri metalice, cornișe metalice, praguri
metalice, monturi metalice, extrudări metalice,
structuri metalice, țesături metalice, șuruburi
metalice, cupole metalice, monumente metalice,
podele metalice, planșee metalice, apărătoare
metalice, canaturi metalice, bare metalice,
țigle metalice, conectoare metalice, portaluri
metalice, conducte metalice pentru instalații de
încălzire centrală.
7. Imprimante 3d, pixuri pentru imprimare
3d, dispozitive pentru curăţarea acetilenei,
dozatoare de benzi adezive (maşini), benzi
adezive pentru scripeţi, pompe de aerare
pentru acvarii, aparate pentru aerarea băuturilor,
aparate pentru aerarea apei, aerocondensatori,
motoare aeronautice, motoare de avion,
agitatoare, utilaje agricole, elevatoare agricole,
unelte agricole, altele decât cele acţionate
manual, condensatoare de aer, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, aerografe pentru aplicarea
culorii, alternatoare, lagăre antifricţiune pentru
maşini, rulmenţi anti-frecare pentru maşini,

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

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

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

aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls, ventuze
de fixare pe ugere pentru aparatele de muls,
duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor), robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/ întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de
treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, ciocane de forjare, desfăcătoare
de conserve, electrice, deschizătoare de
conserve, electrice, maşini pentru prelucrarea
tutunului, unelte (componente ale maşinilor),
convertizoare de cuplu, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alţii decât cei pentru vehiculele tereste,
lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, transmisii, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, transmisii
pentru maşini, transportoare pneumatice,
maşini de debavurat, aparate de prelucrare,
aparate de prelucrare prin aşchiere, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule, instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor, unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare a
deşeurilor, maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
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apă, robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe, maşini de
spălat colorate, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
9. Acumulatori, electrici, alarme acustice,
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat, antene, aerometre, aparate
de analiză a aerului, sonerii de alarmă,
electrice, alarme, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, baterii anodice, baterii de înaltă
tensiune, anozi, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
corpuri de iluminat (electricitate), receptoare
audio şi video, dispozitive de echilibrare,
barometre, baterii, electrice, pentru vehicule,
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive
de avertizare), instrumente de control pentru
boilere, cutii de branşament (electricitate),
lacăte electronice, sirene, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare, calibre,
calorimetre, camere video, tuburi capilare,
rigle gradate pentru tâmplari, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu
celulă (electricitate), reductoare (electricitate),
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
aparate şi instrumente folosite în chimie,
chipuri (circuite integrate), bobine inductante
(impedanţă), cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), închizători de circuit, întrerupătoare
de circuit, rigle de calcul circulare, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
comparatoare, consensatoare (capacitoare),
capacitoare, conductoare, electrice, conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
contacte, electrice, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, mecanisme pentru dispozitivele
contraacţionate, contoare, aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),

cuploare, electrice, conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, redresoare de curent,
aparate de procesare a datelor, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat, tuburi
electrice de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei, aparate pentru înregistrarea distanţei,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), sonerii electrice pentru uşi,
conducte (electricitate), tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
garduri electrificate, aparate electrodinamice
pentru comanda de la distanţă a macazurilor,
aparate electrodinamice pentru transmiterea la
distanţă a semnalelor, electrolizoare, bobine
electromagnetice, pixuri electronice (unităţi
de afişare vizuală), panouri informative cu
afişaj electronic, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
exponometre (contoare de expunere la
lumină), cabluri cu fibră optică, extinctoare
de incendiu, alarme de incendiu, furtun de
incendiu, dispozitive de stingere a incendiilor,
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
dischete, debitmetre, ecrane fluorescente,
semnale de ceaţă, neexplozive, aparate de
analiză a alimentelor, frecvenţmetre, fire
fuzibile, siguranţe, celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, instrumente pentru
testarea gazelor, indicatoare de combustibil,
contoare de benzină, gazometre (instrumente
de măsurare), aparate de măsurare, grilaje
pentru baterii, aparate pentru reglarea căldurii,
aparate de înaltă frecvenţă, suporturi pentru
bobine electrice, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale de
identificare pentru cablurile electrice, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, incubatoare pentru culturile
bacteriene, inductoare (electricitate), circuite
integrate, dispozitive de intercomunicare,
invertoare (electricitate), aparate de ionizare, nu
cele pentru tratarea aerului sau apei, calibre
(instrumente de măsurare), cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, mire de nivelare (instrumente
topografice), stadii (instrumente topografice),
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice cu
emisie de lumină, diode cu emisie de lumină
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(led), balasturi pentru iluminat, paratrăsnete,
eclatoare, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, lochuri (instrumente de măsurare),
indicatoare de pierdere electrică, difuzoare,
casete magnetice, fire magnetice, magneţi,
trasatoare paralele (tâmplărie), stâlpi pentru
antenele fără fir, măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, micrometre, instrumente de
măsură, microprocesoare, microtoame, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate de transvazare a oxigenului,
tuburi pitot, planşete topografice (instrumente
topografice), prize electrice, fire cu plumb,
aparat de măsurare cu precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, procesoare (unităţi
centrale de procesare), unităţi centrale de
procesare (procesoare), raportoare (instrumente
de măsurare), pirometre, indicatoare de
cantitate, dispozitive de siguranţă pentru traficul
feroviar, aparate pentru măsurarea distanţelor,
telemetre, aparate de reglare, electrice, relee,
electrice, instalaţii electrice pentru controlul
de la distanţă al operaţiunilor industriale,
dispozitive pentru control de la distanţă,
instrumente de măsurare a înălţimii, roboți pentru
teleprezență, termostate digitale pentru control
climatic, senzori piezoelectrici, diode organice
electroluminescente (oled), diode emițătoare de
lumină cu puncte quantice (qled), rezistenţe,
electrice, reostate, baghete indicatoare pentru
aflarea surselor de apă, rigle (instrumente
de măsurare), linii (instrumente de măsurare),
plase de siguranţă, plase de salvare, prelate
de protecţie, calibre pentru şuruburile cu filet,
semi-conductoare, manşoane pentru cablurile
electrice, panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
calibre culisante, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare, clinometre,
indicatori de pantă, inclinometre, detectoare
de fum, baterii solare, panouri solare pentru
producerea de energie electrică, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), paravane anti-
scantei, sferometre, sisteme de aspersoare
pentru protecţia împotriva incendiilor,
vincluri pentru măsurare, transformatoare
amplificatoare, sulfitometre, instrumente
topografice, lanţuri topografice, aparate şi
instrumente topografice, nivele topografice,
tablouri de distribuţie, întrerupătoare, electrice,
indicatoare de temperatură, etichete indicatoare
de temperatură, nu cele pentru scopuri
medicale, terminale (electricitate), instrumente

şi maşini pentru testarea materialelor,
aparate de testare, nu cele pentru scopuri
medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, termohigrometre,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
termostate, comutator temporizat, automat,
aparate de înregistrare a timpului, totalizatoare,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), triode,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
verniere, viscozimetre, dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunii, voltmetre, plăcuţe
pentru circuite integrate, indicatoare de nivel
al apei, undametre, poduri-bascule, cântare,
instrumente şi aparate de cântărire, greutăţi,
conuri de vânt pentru indicarea direcţiei
vântului, conectori de doză (electricitate), fire,
electrice, componente electrice și electronice,
cabluri și fire, senzori, detectoare și
instrumente de monitorizare, echipamente de
protecție și siguranță, prelate de protecție,
aplicații software, aplicatii mobile, procesoare
pentru aplicații, software, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), calculatoare și
hardware de calculator, dispozitive electrice de
control pentru sistemele de irigație cu stropitori,
programatoare pentru încălzire centrală.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, supape de aer pentru
instalaţiile de încălzire cu abur, aparate şi
maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze anti-
stropire pentru robinete, lămpi cu arc, instalaţii
pentru transportul cenuşei, automate, grătare,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru
lămpile cu arc, covoare încălzite electric, corpuri
de iluminat pentru plafoane, radiatoare de
încălzire centralizată, canale de fum pentru
coşuri, suflante pentru coşurile de fum, aparate
de cromatografie pentru scopuri industriale,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), cutii de răcire, electrice,
răcitoare, electrice, răcitoare pentru cuptoare,
cuve de răcire pentru cuptoare, instalaţii
de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
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pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire,
instalaţii şi echipamente de răcire, lămpi cu
lumină rece, vane (încălzire), aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, aparate
de dezodorizare, nu cele pentru uz personal,
instalaţii de desalinizare, aparate de desicare,
sistem de cultură hidroponică, recipienți termici
electrici, aparate pentru deshidratat alimente,
electrice, lămpi standard, lămpi de podea,
proiectoare de lumină, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
aparate de dezinfectare, coloane de distilare,
aparate de distilare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi
furaj, aparate de uscare pentru furaj, aparate
şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase
de expansiune pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare, fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, drumuri de
fum pentru cazanele de încălzire, instalaţii de
tras apa, forje, portabile, fântâni, congelatoare,
brichete pentru aprinderea gazului, aparate de
dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru fiare, aparate de
încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii de
încălzire (apă), instalaţii pentru încălzirea apei,
cazane de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de
încălzire, electrice, elemente de încălzire, plite
de încălzire, filamente de încălzire, electrice,
aparate cu aer cald, reşouri, sticle cu apă caldă,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, maşini şi aparate de făcut
gheaţă, maşini de făcut îngheţată, încălzitoare
cu imersie, arzătoare incandescente, aparate

de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
cuptoare de ardere, carcase pentru lămpi,
cupole pentru lămpi, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile textile,
cazane pentru spălat, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, filamente cu
magneziu pentru iluminat, robinete pentru ţevile
de apă, robineţi pentru ţevile de apă, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, instalaţii de polimerizare,
rezervoare de apă sub presiune, instalaţii
de epurare pentru apele reziduale, capace
de radiator, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), turnuri de rafinare pentru distilare,
dulapuri frigorifice, maşini şi aparate de
refrigerare, camere de refrigerare, răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, accesorii de reglare pentru instalaţiile
şi ţevile de apă sau gaz, accesorii de reglare
şi de siguranţă pentru ţevile de gaz, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de
apă, accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
instalaţiile de gaz, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii
pentru saună, reflectoare, chiuvete, prize pentru
corpurile de iluminat electrice, colectoare termice
solare (încălzire), cazane cu abur, altele
decât componentele maşinilor, instalaţii de
generare a aburului, acumulatoare de aburi,
sterilizatoare, distilatoare, sobe (aparate de
încălzire), lămpi stradale, cadre structurale
pentru cuptoare, cadre de metal pentru cuptoare,
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), lanterne electrice, lanterne electrice
de buzunar, tuburi luminoase pentru iluminat,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, hote de aerisire, instalaţii şi
aparate de ventilaţie (aer condiţionat), vase
de încălzire, şaibe pentru robinetele de apă,
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
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pentru alimentarea cu apă, aparate de captare
a apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
dezumidificatoare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, fântâni
arteziene, sisteme de irigare și stropire cu apă,
mașini de irigații pentru agricultură, aspersoare
automate pentru sistemele de irigații agricole,
dispozitive de pulverizare (instalații automate)
pentru irigații, aspersoare automate pentru
sistemele de irigații în horticultură, difuzoare de
irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), cilindri pentru încălzirea apei, aparat
electric pentru încălzirea apei, apă caldă
(instalații de încălzire cu -), colectoare de energie
solară pentru încălzire, instalații de încălzire de
uz industrial, aparate de încălzire a spațiului, de
uz industrial.
22. Copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
fibre de carbon pentru utilizare la produsele
textile, fibră din nucă de cocos, prelate pentru
camuflaj, cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului, cârpe de protecţie pentru podele
sau mobile, iarbă esparto, materiale textile
fibroase brute, fibre de sticlă pentru utilizare
la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, fibre de cânepă, benzi din cânepă,
iută, capoc, pânză brută de in (in), plase
de camuflaj, plase, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, materiale
de umplere, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton, rafie, scări de frânghie, frânghii,
nemetalice, frânghii, saci pentru transportul
şi depozitarea materialelor în vrac, coarde
pentru ridicarea geamurilor, rumeguş, sfori
pentru legat snopi, lână de tunsoare, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor, curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, paie pentru
capitonare, sfori, benzi pentru legat via, prelate,
corturi, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlţi, sfori din hârtie,
sfori pentru plase, prelate pentru vehicule,
neformate, vată pentru filtrare, vată pentru
capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână de lemn,

smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi
pentru împachetare sau legare, nemetalice,
produse confecționate din produse textile și fibre,
frânghii și sfori, copertine (prelate), camuflaj
(prelate de -), prelate pentru corturi, marchize
și prelate, prelate (pentru nave), învelișuri
impermeabile (prelate), vehicule (prelate pentru
-) neajustate, prelate pentru autovehicule
(neajustate), prelate (nu pentru nave), prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate (neadaptate)
pentru autocamionete, prelate pentru bărci,
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, foi de acoperire
impermeabile (prelate), prelate pentru piscine
spa, neajustate, prelate din pânză de cânepă,
prelate folosite la pescuitul cu undiță, prelate
din plastic cu utilizări multiple, prelate de
protecție pentru vehicule (neajustate), prelate,
nu pentru utilizare la vehicule, acoperitoare
de genul prelatelor pentru vehicule, folii din
materiale plastice folosite ca prelate, fibre textile
brute și înlocuitori, materiale pentru umplere și
capitonare, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, vele, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
pânze de protecție împotriva prafului, pânză
de sac pentru perdele de aeraj, pânză groasă
pentru înfășurat plante, suporturi suspendate din
frânghie pentru plante.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
servicii privind managementul proiectelor de
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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, audit financiar, 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, 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, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, 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, 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, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare, servicii de comerţ, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ
cu ridicata, servicii de comerţ online, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de comerț și
servicii de informare a consumatorilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de consultanță în afaceri, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață.
37. Asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor, impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
15/10/2021-18/10/2021

construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, încarcarea
masinilor electrice, servicii de menaj (servicii
de curatenie), dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, forajul sondelor
de petrol sau de gaze, curăţarea uscată,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor, instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică,
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea
uşilor şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor
în ceea ce priveşte aparatele electrice,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi
maşinilor de birou, vopsirea sau repararea
semnelor/indicatoarelor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului, tapetare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie de apă
şi canal, şlefuire cu piatră ponce, repararea
pompelor, servicii de exploatare în carieră,
recositorire, reconstruirea motoarelor uzate sau
parţial distruse, reconstruirea maşinilor uzate
sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor
de siguranţă, repararea liniilor electrice,
nituire, pavarea drumurilor, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea
şi repararea seifurilor, tapiţare, lăcuire, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, construcţia şi repararea depozitelor,
spălare, servicii de construcții și demolări de
clădiri, construcție de sere, construcție de florării
(sere) și de sere, construcție de sere (montare
și închidere cu geamuri), lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, montare de geamuri în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, instalare,
curățare, reparare și întreținere, recondiționarea
materialului rulant pentru transporturi feroviare,
reparații sau întreținere de material rulant
feroviar, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de material feroviar rulant,
servicii de construcții.

42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, calibrare (măsurare), servicii de
chimie, programare computerizată, proiectarea
construcţiilor, 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, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare / design interior,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, audit energetic, inginerie, sondaje
geologice, prospecţiuni geologice, cercetare
geologică, proiectare industrială, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (it), instalarea
de software pentru calculatoare, 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, 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, cercetare în domeniul fizicii, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, design grafic
pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
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, furnizarea de motoare
de căutare pentru internet, 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, planificare urbană, analiza apei,
servicii în domeniul științei și tehnologiei, servicii
it, servicii de proiectare, proiectare de instalații
de încălzire, servicii de proiectare tehnică de
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instalații pentru încălzire, servicii de informare
în domeniul calculatoarelor, servicii de informare
privind tehnologia informației.

───────

(210) M 2021 07500
(151) 15/10/2021
(732) ANDREI-STELIAN RADU, STR.

VATRA DORNEI NR. 11, BL. 18B
+C, SC. C, AP.90, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
COMPANIA 7

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

41. Divertisment, divertisment muzical, servicii
de divertisment, divertisment de tipul concertelor,
servicii de divertisment audio, divertisment
de tipul turneelor, organizare de divertisment
muzical, servicii de divertisment furnizate
de soliști, servicii de divertisment pentru
marele public, activități de divertisment, sportive
și culturale, organizare de spectacole de
divertisment, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, servicii de divertisment furnizate
în discoteci, producție de spectacole de
divertisment cu instrumentiști, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, servicii
educative, de divertisment și sportive, turnee
sub formă de servicii de divertisment, furnizare
de spectacole de divertisment în direct, servicii
de divertisment pe nave de croazieră, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, servicii de divertisment prestate
de formații muzicale, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, servicii de înregistrări sonore
și video de divertisment, producție de casete
audio în scopuri de divertisment, oferire
de divertisment muzical de către formații
vocale, servicii de divertisment sub formă
de reprezentații tip concert, prezentare de
spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, formare muzicală (instruire), înregistrări
de muzică, producția de muzică, editare de

muzică, spectacole muzicale, producție de
videouri muzicale, reprezentații de muzică live,
spectacole muzicale live, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
publicare de texte muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, organizare de spectacole
muzicale, concerte muzicale pentru radio,
producere de concerte muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de mixare muzicală,
prezentare de spectacole muzicale, concerte de
muzică în direct, compunere de muzică pentru
terți, interpretare de muzică și canto, spectacole
cu muzică în direct, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
educaționale cu privire la muzică, reprezentație
de dans, muzică și teatru, servicii de divertisment
muzical cu jazz, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale.

───────

(210) M 2021 07501
(151) 16/10/2021
(732) ALCO SAN IMPEX SRL,

INTRAREA CATEDREI 27A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014162,
ROMANIA

(540)

CLINICA DR. ALBU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#018695), roşu (HEX #EE5600)

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură

───────
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(210) M 2021 07502
(151) 16/10/2021
(732) ALEXANDRU FLORIN DINU, STR

VITIOARA 48, BL1, SC B, AP 20,
PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI,
032312, ROMANIA

(540)

SMS alert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 16.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a3e54), verde (HEX #016937), alb
(HEX #ffffff)

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

38. Telecomunicatii, servicii de mesaje scurte
(sms), comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, închiriere de modemuri,
închirieri de aparate de telecomunicații.
42. Cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare privind tehnicile de
telecomunicații, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, cercetare
referitoare la automatizarea computerizată a
proceselor industriale, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, creare și întreținere de site-uri
web pentru telefoane mobile, dezvoltare
de rețele informatice, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme computerizate, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, dezvoltare și testare
de metode de calcul, de algoritmi și de software,
închirieri de hardware și software, inginerie
informatică, proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice, servicii de cercetare informatică,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de rețele
informatice, proiectare și dezvoltare de sisteme
de procesare de date.

───────

(210) M 2021 07503
(151) 17/10/2021
(732) NOBILIS LARIX SRL, STR.

LIVEZII, NR. 16, AP. 1, JUD.
MURES, TIRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

mingo coffee addicted society

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.07; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 1925)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea

───────
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(210) M 2021 07504
(151) 18/10/2021
(732) AGRICOLA GHEORGHE DOJA

COOPERATIVA AGRICOLA, SAT
GHEORGHE DOJA, STRADA
RĂSĂRITULUI NR. 1G, JUD.
IALOMIȚA, COMUNA GHEORGHE
DOJA, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

BOSTĂNĂRIA
Cooperativă Agricolă

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 02.05.01; 02.05.06; 02.05.18;
02.05.23; 05.07.20

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
verde

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.

───────

(210) M 2021 07505
(151) 18/10/2021
(732) CRUCEA WIND FARM SRL,

STRADA TRAIAN NR. 68
A , ET. 6, CAMERA 2, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
500113, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

HIDRO-WIND

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.12

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

clase:
40. Tratarea materialelor, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, închiriere în sistem leasing
a echipamentelor de generare a energiei
(cu excepția celor finnanțate pentru achiziția
în rate sau prin închiriere), servicii de
consultanță privind generarea de energie
electrică, producere de energie electrică din
surse regenerabile, închirieri de echipamente
generatoare de energie, producerea energiei.

───────
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(210) M 2021 07507
(151) 18/10/2021
(732) POWER MEDICAL SRL, SAT

TURENI, NR. 48, JUD. CLUJ,
COMUNA TURENI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Power Medical

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.04; 29.01.05; 27.05.01;
27.05.03; 24.13.01; 24.13.17; 26.02.01;
26.11.01; 26.11.05; 26.11.07

(591) Culori revendicate:roz (HEX c5008f),
mov (HEX #450462), albastru (HEX
#00b0eb, HEX #094582)

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

37. Reparații de aparatură și echipamente
medicale, reparații sau întreținere de aparatură
și echipamente medicale, servicii de reparații de
aparatură medicală, reparare și întreținere de
instrumente, aparate și echipamente medicale,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
reparații de aparate chirurgicale, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
mașini și aparate medicale, instalare de aparate
medicale, instalare de echipamente sanitare,
instalare, intretinere si reparatie de aparate
si instrumente medicale, instalarea aparatelor
sanitare, sterilizare de instrumente medicale,
sterilizare de instrumente chirurgicale, reparații
sau întreținere de aparate și instrumente de
laborator, reparare și întreținere de instrumente
și aparate chirurgicale, întreținere de aparate și
instrumente medicale, întreținere de echipament
medical, iradiere de instrumente medicale.
44. Servicii de furnizare de aparatură
medicală, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, închirierea
echipamentelor medicale, închiriere de
instrumente medicale, închiriere de echipamente
și aparate medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, închiriere de
echipament pentru uz medical, închiriere de
butelii și recipiente care conțin gaz de uz
medical, închiriere de aparate și instalații în
domeniul tehnologiei medicale, furnizare de

informații în materie de închiriere de mașini
și aparate medicale, furnizare de echipamente
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale.

───────

(210) M 2021 07508
(151) 18/10/2021
(732) ONIBON FASHION FORWARD

SRL, STR. CHISODEI NR. 23, AP
1, JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

onibon FASHION FORWARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate şi reclamă, administraţie
comercială, administrarea vânzărilor, servicii de
comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────
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(210) M 2021 07509
(151) 18/10/2021
(732) RYADALY SRL, STR. ENERGIEI,

BL. 10C,AP 3, JUD. GALAȚI,
GALAȚI, 800247, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
eR D L

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

9. Cabluri telefonice, cabluri prelungitoare,
cabluri usb, cabluri coaxiale, cabluri ethernet,
cabluri electronice, cabluri de testare, cabluri
telefonice electrice, cabluri video, cabluri
optice, cabluri audio, incarcatoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru vaporizatoare, încărcătoare de rețele
de alimentare, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare pentru mașini electrice,
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
usb adaptate pentru priza brichetei auto,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, încărcătoare pentru articole electronice
pentru fumători, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare rapide pentru
dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
ceasuri inteligente, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, magneti, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, materiale înregistrate.
10. Ventuze medicale, 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.
14. Ceasuri cu brățară, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, casete de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, casete din metale
prețioase pentru bijuterii, casete din metale
prețioase pentru ceasornice, casete pentru
bijuterii din metale neprețioase, casete pentru
bijuterii, cu excepția celor din metale prețioase,
casete de bijuterii, nemetalice, casete pentru
bijuterii, din metal, casete de bijuterii (cutii) din
metale prețioase, casete de bijuterii din metale
prețioase, casete de bijuterii, casete adaptate
pentru păstrarea articolelor de bijuterie, carcase
de ceas ca piese de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii de prezentare pentru bijuterii,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru articole de ceasornicărie, cutii
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii din
lemn pentru bijuterii, casete pentru ceasornice
(montate), casete pentru bijuterii din metale
prețioase, casete pentru bijuterii (sipete sau
cutii), cutii mici pentru bijuterii, altele decât cele
din metale prețioase, cutii mici pentru bijuterii din
metale prețioase, cutii din piele pentru bijuterii,
cutii din metale prețioase pentru articole de
ceasornicărie, cutii pentru ceasuri (de perete,
de mână etc.), cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice, cutii
pentru bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii din
metale prețioase, suporturi pentru ceasornice,
suporturi pentru inele din metale prețioase,
săculeți pentru bijuterii, adaptați, brelocuri în
formă de ceas, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri,
brățări de ceas, brățări pentru ceasuri de
mână, casete pentru ceasuri de mână, casete
de prezentare pentru ceasuri, ceasuri digitale,
ceasuri digitale care includ radiouri, ceasuri
electrice, curele pentru ceasuri de mână, curele
din plastic pentru ceasuri, curele din piele pentru
ceas, curele pentru ceas, nu din piele, curele
pentru ceasuri din clorură de polivinil, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din piele, curele
de încheietură pentru ceasuri, curele de ceas,
curele de ceas din metal, piele sau plastic.

───────
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(210) M 2021 07510
(151) 18/10/2021
(732) ALA'A ABU SAQER, STR.

CRISTEA MATEESCU NR.
7, BL. T15A, SC. 1, ET. 2, AP.
10, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
VAPY

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

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
articole pentru fumători pe bază de tutun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07512
(151) 18/10/2021
(732) DASO-CADO SRL, STR.

CRANGULUI NR. 4B, CART.
PRISEACA, JUDETUL
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

DASO CADO PROFESSIONAL
SPORT MACHINES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.04

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

28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole
de sport), aparate pentru culturism (exerciții
fizice), aparate de gimnastică, aparate pentru
exerciții fizice, aparate pentru tonifierea corpului
(exerciții fizice), aparate pentru obținerea unei
bune condiții fizice (de uz nemedical), biciclete
statice de antrenament, benzi pentru exerciții,
bănci de exerciții, bare pentru exerciții, gantere
(pentru ridicare de greutăți).

───────

(210) M 2021 07513
(151) 18/10/2021
(732) TUNCER TUFAN, CALEA

FLOREASCA NR. 114-116,
DEMISOL, BL. 1, SCARA 1, AP. 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ONE Narghilea & Coffee

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

4. Cărbune pentru narghilea.
34. Articole pentru uz cu tutun, tutun și produse
de tutun (inclusiv înlocuitori), vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome și
soluții pentru acestea, tutun pentru narghilea,
mu'assel (tutun pentru narghilea).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea.
43. Servicii ale barurilor, servicii de ceainărie,
servicii de furnizare de cafea pentru birouri
(furnizarea de băuturi), servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
specifice barurilor de cocteiluri.

───────
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(210) M 2021 07514
(151) 18/10/2021
(732) SC NORI DE ZAHAR SRL, STR.

IACOB ANDREI NR. 5, BL. Z3, SC.
3, AP. 56, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
NORI DE ZAHAR

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

30. Vată de zahăr.
───────

(210) M 2021 07516
(151) 18/10/2021
(732) SC DENEGA-LINE SRL, STR.

NICOPOLE 48 A, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Lady DG HAIR AND
BEAUTY SALON

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.05; 26.01.03; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.23

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

44. 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,
servicii de grădinărit, implanturi de păr, servicii
de 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, servicii de 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), servicii de
grădinărit peisagistic, servicii de proiectare
peisagistică, servicii de îngrijire a gazonului,
servicii de manichiură, servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
moaşe, servicii de cămine de bătrâni, servicii de
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, servicii de îngrijire
paliativă, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de îngrijire a animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de 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, asistenţă veterinară,
servicii de machiaj, distrugerea buruienilor,
realizarea coroanelor (artă florală).

───────
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(210) M 2021 07517
(151) 18/10/2021
(732) SORIN CIMPEAN, STR.

DEDRADULUI NR. 96E, JUDEȚUL
MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
FAM

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

40. Gravarea literelor alfabetului pe periuțe de
dinți.

───────

(210) M 2021 07518
(151) 18/10/2021
(732) ZOLTAN KATONA, CALEA TURZII

NR. 233A, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

electric group

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
2. Produse pentru prevenirea deteriorării
lemnului, coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru
tipărire, marcare și gravare, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărireu şi
artă.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,

suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.

───────

(210) M 2021 07519
(151) 18/10/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A., STR.

BUZEȘTI NR. 66-68, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Atlasul Banilor by OTP Bank

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

9. Bancomate (ATM), aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, şi
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii
sau datelor, software pentru computere, maşini
şi dispozitive de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
maşini de numărat şi sortat bani, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
terminale interactive cu ecran tactil, dispozitive
de intercomunicare, programe, platforme şi
aplicaţii software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, în legătură cu operaţiuni
financiare şi bancare, fişiere de imagini şi/
sau muzică, grafice descărcabile, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, suporturi
magnetice de stocare a datelor, suporturi
de date stocate sau descărcabile, suporturi
de stocare digitale sau analog, computere
şi dispozitive periferice pentru computere,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente)/
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
carduri magnetice codate, dispozitive pentru
citirea cardurilor, dispozitive de intercomunicare,
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monitoare (hardware pentru calculatoare),
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cititoare de coduri de bare. |
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
închirierea spaţiului şi a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afişe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click, prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poştă, prin cablu şi
prin servicii conexe anunţuri în format electronic
prin intermediul telecomunicaţiilor, alte anunţuri
în presă, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de agenţie de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relaţii
media, servicii de telemarketing, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de extemalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea extraselor de cont,
sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
ţintă, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eşantioane,
demonstraţii cu produse, organizarea de târguri
comerciale şi expoziţii în scopuri comerciale

sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziţie, compilarea de informaţii în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
şi menţinerea datelor în bazele de date
computerizat şi în registre, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, scrierea şi/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacţii comerciale şi evidenţe
financiare.

36. Servicii financiare, monetare şi bancare
de orice fel, afaceri financiare şi monetare,
servicii referitoare la tranzacţii bancare precum
şi alte tranzacţii şi plăţi financiare, servicii
actuariale, emiterea cardurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
şi fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanţă
financiară de orice fel, oferirea de informaţii
financiare, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanţare
pentru achiziţia în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanţare, servicii de
plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi (finanţare),
investiţii în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire,
servicii de garanţii, cotaţii bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcţii de administrator
fiduciar/custode, compensare, financiară/case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicaţii de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor şi transmiterea
fişierelor digitale, comunicaţii telefonice şi
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii şi operaţiuni
financiare şi bancare, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu şi prin intermediul radioului,
furnizarea de forumuri online, transmisia fără fir
(wireless).
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42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, în special conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, digitalizarea documentelor, 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,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing), software ca serviciu (SaaS),
găzduire pe servere, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operaţiuni financiare
şi bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
pentru a detecta defecţiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, în legătură
cu operaţiuni financiare şi bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacţii
de comerţ, electronic sau folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 07520
(151) 18/10/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR. 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, MUNICIPIUL
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

KID TECHNOLOGY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
6. Pereți metalici prefabricați, balustrade
metalice, balustrade din metal pentru
clădiri, construcții metalice, construcții
metalice transportabile, construcții mobile
metalice, construcții metalice deplasabile,
construcții metalice prefabricate, cadre metalice
(construcții), placări (metalice) pentru construcții,
plăci metalice pentru construcții, construcții
mobile din metal, construcții transportabile din
metal, structuri metalice pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, unelte
metalice pentru construcții, armături metalice
pentru construcții, construcții cu structuri
metalice, pereți metalici pentru construcții,
articole metalice folosite în construcții,
structuri de construcții, din metal, componente
prefabricate pentru construcții (metal), elemente
de construcții prefabricate metalice, structuri
și construcții metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de
panouri, intradosuri (metalice), plăci de intrados
(metalice), elemente de fațadă din metal, stâlpi
de balustradă metalici.
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19. Construcții nemetalice, construcții din
lemn, construcții prefabricate nemetalice,
acoperiri nemetalice (construcții), construcții
transportabile, nemetalice, sticlă de construcții,
materiale de construcții nemetalice, panouri
nemetalice pentru construcții, elemente
nemetalice prefabricate pentru construcții,
structuri și construcții nemetalice transportabile,
sticlă pentru geamuri pentru construcții,
intradosuri (nemetalice), intradosuri (din clorură
de polivinil), elemente de fațadă nemetalice
pentru construcții, pereți nemetalici prefabricați,
balustrade nemetalice, balustrade de scări
nemetalice, balustrade din materiale nemetalice
pentru alei, balustrade, nu din metal, pentru
balcoane, balustrade destinate utilizării la clădiri,
nu din metal, materiale, nu din metal, pentru
construcții.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, informații în
domeniul construcțiilor, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
construcții de case pe bază de comandă, servicii
de construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții.
42. Proiectare de construcții, servicii de
proiectare, servicii de proiectare tehnică,
proiectare de sisteme de construcții, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, proiectare
de case, proiectare de clădiri, proiectare și
testare în vederea dezvoltării de produse noi,
servicii de proiectare tehnologică, proiectare
științifică și tehnologică, dezvoltare de proiecte
de construcții, dezvoltare de noi tehnologii pentru
terți, proiectare și dezvoltare de produse noi,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
proiectare de produse industriale, proiectare

și dezvoltare de tehnologii noi pentru alte
persoane.

───────

(210) M 2021 07521
(151) 18/10/2021
(732) KID PROJECT DESIGN SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR. 12H,
CAMERA 4, ETAJ 7, APARTAMENT
22, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TAILOR KID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.05

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

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcție de proprietăți
rezidențiale, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția
de clădiri și de clădiri rezidențiale, servicii
ale contractanților generali în domeniul
construcțiilor, servicii de construcții, servicii de
construcții civile, consultații pentru construcții,
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, informații în
domeniul construcțiilor, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de clădiri,
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închiriere de echipamente de construcții, servicii
de management în construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte de construcții, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, servicii de
construcții de case pe bază de comandă, servicii
de construcții de locuințe pe bază de comandă,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere.
42. Servicii de proiectare, servicii de proiectare a
clădirilor, servicii de proiectare a caselor, servicii
de proiectare pentru interiorul clădirilor, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare,
servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, servicii de consultanță în
materie de proiectare, servicii de proiectare
pentru interioarele de clădiri, servicii de
proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri industriale, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectarea (designul)
spațiului interior, servicii de design interior
și exterior, servicii de consultanță în materie
de design interior, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design
interior, servicii de planificare arhitecturală și
urbană, servicii de design arhitectural pentru
planificare urbană, consultanță în arhitectură,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de consultanță în materie de
planificare arhitecturală, servicii de consultanță
privind proiectarea clădirilor, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
spații de birouri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, amenajări interioare
pentru clădiri, servicii de proiectare tehnică
industrială, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului, elaborare de planuri
în domeniul construcțiilor, efectuarea de planuri
pentru construcții.

───────

(210) M 2021 07522
(151) 18/10/2021
(732) ALDO CAFFE BUCOVINA SRL,

STR. NR. 2A, JUDEȚ SUCEAVA,
GĂLĂNEȘTI, 725400, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ALDO CAFFÈ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.24; 29.01.12;
26.01.01

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

clase:
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea de
malț cu cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de
ceai, amestecuri de cicoare folosite ca înlocuitori
de cafea, amestecuri de esențe de cafea cu
excepția uleiurilor esențiale și extracte de cafea,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, amestecuri de pulberi de ceai, amestecuri
pe bază de cacao, băuturi aromatizate cu
ciocolată, băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi cu aroma
de ciocolată, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi din cafea,
băuturi din ceai nemedicinale, băuturi frapate,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi pe bază de cacao, băuturi
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cafea
care conțin înghețată (affogato), băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
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de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de ciocolată cu lapte,
băuturi pe bază de mușețel, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, boabe
de cafea măcinate, boabe de cafea prăjite,
băuturi sub formă de pudră care conțin cacao,
cacao, produse din cacao, cacao (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cacao
pentru prepararea băuturilor, cafea, arome de
cafea, cafea aromată, cafea cu ciocolată,
cafea cu gheață, cafea de malț, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
cafea decafeinizată, cafea gata preparată, cafea
liofilizată, cafea măcinată, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă, cafea
verde, cappuccino, capsule de cafea umplute,
capsule de ceai umplute, ceai, ceai alb, ceai
alb instant, ceai ambalat (altele decât pentru
uz medicinal), ceai aromat din portocale (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu aroma de
măr (altele decât pentru uz medicinal), ceai
cu gheață (nemedicamentoase), ceai darjeeling,
ceai de acanthopanax (ogapicha), ceai de
caise asiatice (maesilcha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de ghimbir, ceai de ginseng,
ceai de ginseng roșu, ceai de goji chinezesc
(gugijacha), ceai de hrișcă, ceai de iasomie, ceai
de iasomie, altele decât pentru uz medicinal,
ceai de oolong, ceai de iasomie sub formă de
pliculețe, altele decât pentru uz medicinal, ceai
de lotus alb (baengnyeoncha), ceai de lămâie
verde, ceai de mentă, ceai de mușețel, ceai
de măceșe, ceai de orz prăjit (mugi-cha), ceai
de rozmarin, ceai de salvie, ceai de tei, ceai
de yuzu, ceai din alge kelp, ceai din fructe
(nu pentru uz medical), ceai din frunze de orz,
ceai din orez brun prăjit, ceai din orz uscat cu
coajă (mugi-cha), ceai din rădăcină de brusture
(wooungcha), ceai earl grey, ceai fermentat, ceai
fără teină, ceai fără teină îndulcit cu îndulcitori,
ceai galben, ceai ginseng (insamcha), ceai
instant, ceai instant (altul decât cel pentru uz
medicinal), ceai lapsong souchong, ceai negru,
ceai negru (ceai englezesc), ceai negru instant,
ceai (nemedicinal) care constă în extracte de
merișor, ceai (nemedicinal) care constă în frunze
de merișor, ceai (nemedicinal) care conține
extracte de merișor, ceai (nemedicinal) care
conține frunze de merișor, ceai oolong instant,
ceai tieguanyin, ceai oolong (ceai chinezesc),
ceai pentru infuzii, ceai rooibos, ceai sub
formă de praf de varec sărat (kombu-cha), ceai
verde, ceai verde instant, ceai verde japonez,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), ceaiuri
aromate (altele decât cele pentru uz medicinal),
ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri

cu aromă de fructe (nu medicinale), ceaiuri cu
lapte, ceaiuri de fructe, ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, chai (ceai), cicoare
(înlocuitori de cafea), cicoare pentru utilizare
ca înlocuitori de cafea, cicoare și amestecuri
de cicoare, toate folosite ca înlocuitori de
cafea, ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată caldă
vegană, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
ciocolată fără lapte, concentrate de cafea, doze
de cafea umplute, esențe de cafea altele decât
uleiurile esențiale, esențe de cafea folosite ca
înlocuitori pentru cafea altele decât uleiurile
esențiale, esențe de ceai altele decât uleiurile
esențiale, esențe de ceai (nemedicamentoase)
altele decât uleiurile esențiale, esențe de
ciocolată altele decât uleiurile esențiale, esențe
de ciocolată pentru prepararea băuturilor altele
decât uleiurile esențiale, esență de cafea altele
decât uleiurile esențiale, espresso, extracte
de cacao pentru consum uman, extracte
de cacao utilizate ca arome pentru băuturi,
extracte de cafea, extracte de cafea de malț,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi, extracte de ceai, extracte de
ceai (nemedicamentoase), extracte de cicoare
utilizate ca înlocuitori de cafea, filtre sub formă
de pliculețe pline cu cafea, flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, frunze de
ceai, iced tea, infuzii de plante, infuzii, altele
decât cele medicinale, înlocuitor de cafea pe
bază de cicoare, înlocuitori de cacao, înlocuitori
de cafea, kombucha, cacao cu lapte, cafea cu
lapte, ciocolată cu lapte (băutură), mate (ceai),
orz destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, orz
prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, pastă de cacao pentru băuturi, pliculețe
de ceai umplute, pliculețe de ceai umplute (nu
pentru uz medicinal), înlocuitori de cafea (pe
bază de cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), înlocuitori de cafea
pe bază vegetală, înlocuitori de ceai, înlocuitori
de ceai (altele decât pentru uz medicinal),
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, umplute, preparate aromate
pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale,
preparate aromate pentru prepararea infuziilor
nemedicinale, preparate de cicoare utilizate ca
înlocuitori pentru cafea, preparate din plante
pentru fabricarea băuturilor, preparate pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru băuturi cu
ciocolată, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane, preparate pentru băuturi
cu ciocolată cu aromă de caramel, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
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de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră
de cacao, pudră de cacao instant, pudră
de ciocolată, pudră instant pentru prepararea
ceaiului (alta decât cea pentru uz medicinal),
pulberi de amestecuri pentru iced tea, pungi
de cafea, umplute, siropuri de ciocolată pentru
prepararea băuturilor pe bază de ciocolată,
umpluturi pe bază de cafea, yerba mate (ceai
sud-american), yuja-cha (ceai corean cu lămâie
și miere).

───────

(210) M 2021 07523
(151) 18/10/2021
(732) ANA-RUXANDRA CUC, STR.

EROUL NECUNOSCUT NR. 10,
JUDEȚ ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

HESS Quality food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 01.15.24; 06.03.01;
01.03.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, albastru
deschis, albastru închis, galben,
portocaliu, verde închis, verde deschis

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

5. Suplimente dietetice, suplimente alimentare,
suplimente nutritive, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicale.
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări de
curte şi vânat, produse din carne, mezeluri,
organe de animale, organe de pasăre, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, gelatină, conserve din carne, conserve de
peşte, salate cu peşte, înlocuitori de carne pe
bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, coapte, uscate şi fierte, amestecuri
de legume deshidratate, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, bulion,
porumb dulce, procesat, suc de lămâie de
uz culinar, chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi,
chipsuri de legume, flori comestibile, preparate,
ciuperci conservate, trufe, conservate, boabe de
soia, conservate, alimentare, linte, conservată,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
preparate pentru supă vegetală, amestecuri
de legume pentru supe, amestecuri de
legume pentru ciorbe, chipsuri din fructe,
chipsuri din legume, chipsuri din cereale,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
fructe şi nuci preparate, nuci preparate, nuci
procesate, caju preparat, caju procesat, arahide
procesate, arahide prăjite, arahide glazurate,
nuci glazurate, seminţe comestibile glazurate,
alune glazurate, unt de arahide, stafide,
curmale procesate, fructe cristalizate, migdale
măcinate, alune prăjite, alune sărate preparate,
arahide preparate, fulgi de nucă de cocos,
nuci de cocos uscate, praf de nucă de
cocos, seminţe de floarea-soarelui procesate,
seminţe de floarea-soarelui, preparate, produse
din fructe uscate, seminţe de dovleac
preparate, seminţe de dovleac procesate, fructe
caramelizate, nuci macadamia preparate, nuci
macadamia procesate, smochine preparate,
curmale preparate, curmale confiate, fistic
preparat, fistic procesat, miez de nucă preparat,
alune preparate, alune procesate, alune de
pădure procesate, alune de pădure preparate,
migdale preparate, migdale procesate, fructe cu
coajă lignificată procesate, gustări pe bază de
seminţe comestibile procesate şi/sau preparate,
gustări pe bază de alune, arahide, fistic,
curmale, nuci, stafide, migdale procesate şi/sau
preparate, gustări constând în amestecuri de
fructe uscate/deshidratate şi nuci, stafide, alune,
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arahide, migdale, fistic, fructe deshidratate,
paste vegetale tartinabile, unt de nucă de cocos,
creme tartinabile vegetale, batoane pe bază de
nuci şi seminţe, ouă, feluri de mâncăruri pe bază
de ouă, lapte şi produse lactate, brânză, unt,
sana, chefir, lapte bătut, iaurt, caşcaval, urdă,
caş, smântână, frişcă, frişcă vegetală, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), substituenţi de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de migdale, lapte de arahide, uleiuri şi
grăsimi comestibile, supe, baze de supă, feluri
de mâncăruri preparate care conţin în principal
carne, produse din soia, înlocuitori de carne pe
bază de soia, aperitive congelate preambalate
constand în principal din fructe de mare, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, produse din peşte preparate, pentru
consum uman, icre de peşte, preparate, icre de
peşte, procesate, antreuri pe bază de legume,
feluri de mâncăruri gătite constând în principal
din legume, produse din legume preparate, feluri
de mâncăruri gătite pe bază de carne, conserve
de carne preparată sau produse din carne
cu legume, feluri de mâncăruri în conservă,
alimente gătite pe bază de legume, alimente
gătite pe bază de carne, gustări pe bază de
carne, paste tartinabile vegetale, polen preparat
pentru alimentaţie, tahini, pastă tartinabilă de
alune, pastă tartinabilă de arahide.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, hrișcă procesată, arpacaș procesat,
paste făinoase şi tăiţei, macaroane, tapioca
şi sago, făină, griș, mălai, produse expandate
din cereale, produse expandate din cereale
și glazurate, produse extrudate din cereale,
produse pe bază de orez pentru consum uman,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,
fulgi de ovăz, batoane cu cereale, batoane
energizante, batoane cu musli, gustări pe bază
de musli, pizza, sandvişuri, produse de brutărie,
amestecuri pentru pâine, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri pentru produse
de cofetărie, pâine, pesmet, griş, covrigei,
covrigi, sticks-uri, grisine, cornuri, clătite, cornuri
cu diverse umpluturi (produse de patiserie),
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
deserturi, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), aluaturi, foi de plăcintă,
brioşe, foietaje, plăcintă, ciocolată, tablete
de ciocolată (dulciuri), dulciuri (bomboane),
marţipan, drajeuri conținând alune, drajeuri
conţinând stafide, drajeuri conţinând migdale,
drajeuri conţinând arahide, fructe trase în
ciocolată (bomboane), batoane dulci (dulciuri),
pastă de susan, turte de orez, caramele
(bomboane), floricele de porumb, floricele
de porumb pentru preparare la cuptorul cu

microunde, jeleuri din fructe (dulciuri), praline,
popcorn, îndulcitori naturali, migdale cu zahăr,
gustări din porumb, drajeuri de fructe (produse
de cofetărie), batoane din seminţe (produse
de cofetărie), turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, cozonac, creme tartinabile (pe bază de
ciocolată), îngheţată și produse din îngheţată,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva, nuga,
rulade, miniprăjituri, budinci, cornuleţe, rahat,
zahăr, înlocuitori de zahăr, gumă de mestecat,
miere şi produse din miere, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cacao sau ciocolată, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), topinguri pentru prăjituri,
siropuri pentru cafea, glazuri dulci, umpluturi pe
bază de ciocolată pentru prăjituri şi plăcintă,
melasă, drojdie, praf de copt, agenţi de dospire,
sare, condimente, ierburi conservate, produse
de asezonare, muştar, piper, oţet, sosuri şi
alte (condimente), maioneză, mirodenii, arome
alimentare (altele decât uleiurile esenţiale),
gheaţă (apa îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, feluri de mâncare bazate pe
paste.

───────
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(210) M 2021 07524
(151) 18/10/2021
(732) DAN SAMSONIC, STR.

NARCISELOR NR. 1A, JUDEȚ
ILFOV, DOBROEȘTI, ILFOV,
ROMANIA
ALIN-DUMITRU LOBODĂ, STR.
GRIVIȚA NR. 27-1, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA
DRAGOȘ-ROMEO PETRE, ALEEA
TOHANI NR. 1, BL. 30, SC. 1, ET.
6, AP. 23, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
DRAGOȘ-MARIUS MATEESCU,
STR. RUȘCHIȚA NR. 63, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

THE WHISKY CLUB ROMANIA
Proudly Established 2013

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.17; 29.01.12

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

clase:
35. Promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online

în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii educative oferite de cluburi, servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de whisky, în scopuri recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de whisky, în scopuri educative,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente pentru divertisment, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.

───────

(210) M 2021 07525
(151) 18/10/2021
(732) H4L DEVELOPMENT SA,

STR. GARA HERĂSTRĂU 4C,
GREEN COURT B, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020334, ROMANIA

(540)

h4l LAKEVIEW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 26.04.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru complexuri
cu piscine de înot, administrare a afacerilor
pentru parcări auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
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pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență în
domeniul administrării activităților economice,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în domeniul
administrării întreprinderilor industriale sau
comerciale, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență

pentru întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în materie de relocalizare
a firmelor, furnizarea de date referitoare la
afaceri, determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, servicii
oferite de experți în domeniul eficienței activității
comerciale, exploatare comercială de centre
comerciale pentru alte persoane, exploatarea
întreprinderii (pentru terți), furnizare de asistență
(afaceri) în exploatarea francizelor, furnizare
de asistență în afaceri, furnizare de asistență
pentru înființarea unei afaceri în sistem de
franciză, furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții
de învățământ, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestionare a costurilor medicale, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, gestionare administrativă a
spitalelor, gestiunea programelor de rambursare
pentru alte persoane, informații despre metode
de vânzare, înmatriculare de vehicule și transfer
de titluri de proprietate a acestora, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
publicitară, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
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în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, investigații comerciale, management
computerizat de birouri, management de
afaceri comerciale, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, management
în procesele de afaceri, înregistrarea de
comunicate scrise și de date, întocmire
de rapoarte economice, managementul
activităților comerciale, managementul afacerilor
cu flote de transport (pentru terți),
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terți), managementul afacerilor de
programe de rambursare pentru alte persoane,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul computerizat
al afacerii (pentru terți), managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte de publicitate, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea întâlnirilor de afaceri,
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv căutare de asociați pentru
fuziuni, preluări, precum și înființări de
întreprinderi, planificare strategică de afaceri,
planificare strategică în afaceri, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor,

planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
pregătire de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, realizarea de studii
de proiect referitoare la aspecte legate de
afaceri, planificarea succesiunii de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția
de întreprinderi, servicii de administrare a
afacerilor privind dezvoltarea întreprinderilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de administrare de stocuri, servicii
de administrare pentru birou (pentru terți),
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de colaborări
de afaceri în rețea, servicii de consultanță
și de management al afacerilor, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de examinare a
managementului și organizării afacerilor, servicii
de expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare în
domeniul operațiunilor comerciale, servicii de
franciză care oferă asistență în afaceri, servicii
de funcții administrative, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare,
servicii de intermediere comercială, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de reprezentanță comercială,
servicii de specialitate privind eficiența în
afaceri, servicii de strategie în afaceri, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
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achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, organizare de abonamente la servicii
telefonice, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor pentru
alte persoane, realizarea abonamentelor la
servicii telematice, telefonice și informatice
(internet), regruparea, pentru alte persoane, de
diverse servicii de asigurări, pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, servicii de achiziții,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii

de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de gestionare
a vânzărilor, publicitate exterioară, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
în domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, căutare de sponsorizare, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru utilizarea pe
pagini web de internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizare pe internet, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web,
compilare de anunțuri publicitare, dezvoltare
de campanii promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare de
informații publicitare, informații de marketing,
marketing de baza de date, (organizarea
de) trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
de publicitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, plasare de
reclame, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire de anunțuri publicitare, pregătire
de documente publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, promovare de
produse prin factori de influență, promovare de
produse prin influeceri, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
de servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate on-line într-o rețea
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informatizată, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de anunțuri
în scopuri publicitare, servicii de promovare,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate și marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii publicitare
privind investițiile financiare, servicii publicitare
privind baze de date, marketing imobiliar, licitaţii
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare, organizare și coordonare de
licitații imobiliare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare, brokeraj
imobiliar, agenți imobiliari, finanțare imobiliară,
coproprietate imobiliară, investiții imobiliare,
agenție imobiliară, agenții imobiliare, evaluări
imobiliare, servicii imobiliare, agențiile imobiliare,
consultanță imobiliară, gestionarea investițiilor
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
finanțarea creditelor imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, formare de
consorții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, acordare de credite
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, evaluări de
proprietăți imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, planificare
imobiliară (activități financiare), asigurare de
proprietăți imobiliare, servicii ale agenților
imobiliari, servicii privind afaceri imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, finanțarea proiectelor

de dezvoltare imobiliară, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, evaluare
și gestionare de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune a investițiilor imobiliare, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), estimări financiare (asigurări,
bănci, proprietăți imobiliare), consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, investiții de capital în
proprietăți imobiliare, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, servicii
financiare privind proprietățile imobiliare și
clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), furnizare de informații privind piața
proprietăților (imobiliară), servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de finanțare privind dezvoltarea
proprietăților imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, servicii de investiții în domeniul
imobiliar (servicii financiare), încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, intermediere de
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contracte de împrumut cu garanție imobiliară,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, evaluare de cereri de
despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de administrare a proprietăților imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, asistență în materie
de achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe bază
de comision, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea
de apartamente, închiriere de apartamente,
închirieri de locuințe (apartamente), administrare
de clădiri cu apartamente, administrare

de închiriere de apartamente, închirieri de
apartamente și birouri, organizare de închirieri
de apartamente, închirieri de apartamente,
garsoniere și camere, agenție de închirieri de
locuințe (apartamente), servicii de localizare de
apartamente pentru terți (cazare permanentă),
închiriere de case, servicii financiare referitoare
la achiziționarea de case.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcții și demolări de clădiri, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, amenajare
de terenuri (construcții), amenajare teritorială
pentru construcții (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale (construcții), amplasare de
cabluri, amplasare de oleoducte, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, amplasarea
conductelor, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de construcție
de clădiri de apartamente, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de construcție de
case, zugrăvirea caselor, asamblare de case
prefabricate, servicii de curățenie pentru case
particulare, lucrări de construcție pentru case
prefabricate, servicii de construcții de case pe
bază de comandă, instalare de aparate de
securitate pentru case.

───────
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(210) M 2021 07526
(151) 18/10/2021
(732) IONELA-CRISTINA HOSU, STR.

TIMIS NR. 34, AP. 2, JUDEȚ
BRAȘOV, MUN. SACELE,
BRAȘOV, ROMANIA
RASHID TANVEER, CHURCH
STREET 148, 3 ASLAM COURT,
S611 EP, KIMBERTWORTH,
ROTHERHAM, MAREA BRITANIE

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, ETAJ 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WALKING BALLOONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.08; 27.03.01;
21.01.16

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

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

28. Baloane pentru petreceri, baloane de
săpun (jucării), jucării, jucării gonflabile, jucării
gonflabile de baie, jucării gonflabile de călărit,
jucării gonflabile pentru piscină.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării.

───────

(210) M 2021 07527
(151) 18/10/2021
(732) SISTEC BUSINESS SOLUTIONS

SRL, BDUL BUCURESTII NOI NR.
25A,, IMOBIL P+3, BIROU A310,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012352,
ROMANIA

(540)

ABAS BY SISTEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
negru

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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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 07528
(151) 18/10/2021
(732) SC CITYVISION MEDIA SRL,

STR.PANDURULUI, NR. 48-52,
BL. 6C, ET. 3, AP. 14, CAM. 2,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
900082, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BizPLUS

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

35. Administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzării de produse și
servicii ale terților, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișare de anunțuri
publicitare pentru terți, agenții de publicitate,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analize
publicitare, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
organizarea de campanii de marketing,
colectarea de informații privind publicitatea,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizarea pe pagini
web de internet, compilare de statistici privind
publicitatea, compilare, producție și diseminare
de material publicitar, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de planuri de marketing, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, difuzarea de
date privind publicitatea, editare post producție
de publicitate și reclame, editare și actualizare de

texte publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmirea de texte
de publicitate comercială, marketing digital,
marketing pentru evenimente, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului pe
site, (organizarea de) trageri la sorți cu premii
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, planificare de strategii de marketing,
plasare de reclame, plasarea de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire de anunțuri
publicitare, pregătire de anunțuri publicitare
personalizate, în folosul terților, pregătire de
campanii publicitare, pregătire de documente
publicitare, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, pregătire de
publicații publicitare, pregătire și plasare de
anunțuri publicitare de exterior pentru terți,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea și
distribuirea reclamelor, prezentare de firme
pe internet și în alte medii de comunicare,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
producție de materiale publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de reclame radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare de
evenimente speciale, promovare de produse și
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servicii pentru terți, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
comercială, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor
pentru terți, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, publicitate, publicitate de tip
pay per click (ppc), publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate online într o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
online printr o rețea informatizată de comunicații,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
pentru site urile web ale firmelor, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, reactualizarea
materialelor publicitare, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de material publicitar,
realizare de materiale publicitare, realizare de
înregistrări video în scopuri publicitare, redactare
de scenarii pentru scopuri publicitare, redactare
de texte publicitare, regie de film pentru filme
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
agenție de publicitate, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de cumpărare de media,
servicii de dezvoltare de planuri creative de
marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de editare de texte publicitare, postarea
de afise publicitare, sondaje de opinie, servicii
de grafică publicitară, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de lansare de

produse, servicii de layout în scopuri publicitare,
servicii de marketing, servicii de marketing
comercial, servicii de marketing direct, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
servicii de marketing în domeniul optimizării
traficului pe site uri web, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi electronice,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare, servicii de promovare a
afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de promovare și
publicitate, servicii de publicitate, închirierea
de material publicitar, marketing cu public
țintă, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, consultanță privind
strategiile de comunicare în relațiile publice,
consultanță privind strategiile de comunicare
in publicitate, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate de o agenție de publicitate la radio
și la televizor, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii de
publicitate în legătură cu eventimente de sporturi
electronice, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate pentru promovarea brokerajului de
acțiuni și de alte titluri de valoare, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
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ecrane de televiziune, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerțului
local, servicii de publicitate pentru alte persoane,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate politică, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru jocuri de baseball, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, promovare și
relații publice, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, servicii de strategie de marcă,
servicii de telemarketing, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de
tip ""pay per click"", servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului
la probleme de mediu, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare

în materie de prestații comerciale, servicii
publicitare privind investițiile financiare, servicii
publicitare privind recrutarea de personal,
servicii publicitare și de promovare, studii de
marketing, texte publicitare (redactare de ),
administrare de afaceri, administrarea afacerilor
pentru o societate comercială și pentru o
societate de servicii, asistență comercială privind
deschiderea de francize, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, intermediere publicitară,
negociere de contracte de publicitate, organizare
de întâlniri de afaceri, servicii de agenție
pentru organizarea de prezentări de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, servicii de
consultanță și de management al afacerilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, abonament la
un pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, organizare de abonamente la mijloace
de informare, organizare de abonamente la
pachete media, planificarea de abonamente la
ziare, realizare de abonamente la pachete de
informații, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor firme, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servii de
abonamente la publicații, pentru terți.

───────
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(210) M 2021 07529
(151) 18/10/2021
(732) ALIWEB CANDLES SRL, VALEA

LUNGA, NR. 52A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ali-market.ro FMCG
Wholesale Distribution

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.01.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, rosu, roz,
mov, gri deschis

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere

privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
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
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şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor

în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.

───────

(210) M 2021 07530
(151) 18/10/2021
(732) LACEDO COM SRL, STR.

BUZESTI NR.71, ETAJ 4 BIROUL
406, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DUMBRAVA 47
case care respira

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 07.01.24; 05.03.13;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#44711e, HEX #487018, HE #568100,
HEX #759e1c), gri

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

37. Servicii de construcții și demolări de clădiri.
───────
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(210) M 2021 07532
(151) 18/10/2021
(732) SAN SEBASTIAN, B-DUL

DECEBAL, NR. 3, BL. E2, ET. 1, AP.
17, JUD. NEAMŢ, PIATRA-NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
SAN SEBASTIAN

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

35. Audit financiar, administrare a conturilor de
vânzări, administrare, facturare și regularizare
de conturi în numele terților, administrarea
conturilor întreprinderilor, audit computerizat,
audit de taxe de utilități pentru terți, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor fiscale,
consiliere contabilă în domeniul fiscal, consiliere
în domeniul afacerilor cu privire la contabilitate,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanţă
cu privire la contabilitate, consultanță în
domeniul auditului financiar, consultanță în
domeniul contabilității fiscale, consultanță și
informații privind contabilitatea, consultații
în legătură cu întocmirea de declarații
fiscale, contabilitate, contabilitate administrativă,
contabilitate analitică, contabilitate de gestiune,
contabilitate informatizată, contabilitate
managerială, contabilitate pentru terți, întocmire
de declarații fiscale, contabilitate și audit
financiar, elaborare de declarații fiscale
(conturi), evidență computerizată a registrelor
comerciale, evidență contabilă pentru transferul
electronic de fonduri, furnizare de informații în
materie de contabilitate, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), pregătirea și întocmirea
declarațiilor de impozit pe venit, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță
fiscală și asistență la întocmirea declarațiilor
fiscale, servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate, servicii de contabilitate
pentru fonduri de pensie, servicii de
contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate privind costurile în
întreprinderi agricole, servicii de contabilitate

și evidență contabilă, servicii de depunere a
declarațiilor fiscale, întocmire de documente
referitoare la impozitare, întocmire de extrase
de cont, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri, întocmire de situații
financiare profesionale, întocmirea situațiilor
financiare, servicii de expertiză contabilă
judiciară, servicii în domeniul afacerilor oferite
de experți contabili, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit, consultanță
(contabilitate) fiscală, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, asistență
în gestiune de personal, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
resurse umane pentru întreprinderi, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
servicii administrative privind relocarea de
personal, servicii de evidență a personalului,
servicii de personal, servicii de transfer al
angajaților, prelucrare de date, sistematizare și
management, întreținere de registre de personal
(pentru terți), prelucrare de date informatice,
prelucrare de date, servicii de gestionare a
datelor, servicii de prelucrare de date în domeniul
întocmirii statelor de salarii, servicii de procesare
a datelor on-line.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/06951 din 27.10. 2021, publicat pe data de 04.10.2021, 
clasele de produse corecte sunt:  

Clasa 03: Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid, gel de duș, cremă de corp, loțiune de 
corp, șampon, cremă de față, cremă pentru picioare, cremă pentru bebeluși, spumă de 
baie. 

Clasa 05: Produse dezinfectate și antibacteriene; substanțe și alimente dietetice adaptate 
pentru scopuri medicale și veterinare; suplimente dietetice de uz uman și veterinar; 
suplimente proteice. 

Clasa 24: Prosop din material textile. 

Clasa 25: Tricouri; pantaloni; încălțăminte sport. 

Clasa 29: Fructe uscate și fierte; jeleuri;  băuturi pe bază de iaurt; băuturi pe bază de 
lapte. 

Clasa 30: Ciocolată; baton de cereale; baton cu ciocolată; baton cu fructe; produse de 
patiserie; chipsuri (produse din cereale). 

Clasa 32: Băuturi non alcoolice. 



ERATĂ 

                                                            

 

 

            Referitor la depozitul M 2021 07349, din 13.10.2021, publicat în data de 27.10.2021, 

dintr-o eroare materială, lista de produse/servicii a fost publicată în mod eronat. Lista corectă de 

produse/servicii este: 

 

 

Clasa 5: Produse farmaceutice, veterinare şi igienice; substanţe dietetice de uz medical, alimente 

pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru 

mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide, 

ierbicide. 

Clasa 12: Vehicule; aparate de locomoție terestră, aeriană sau navală. 

Clasa 14: Metale prețioase și aliajele acestora; bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase; 

instrumente de ceasornicărie și pentru măsurarea timpului. 

Clasa 18: Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale; piei de animale; geamantane şi 

valize; umbrele, umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de şelarie. 

Clasa 20: Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn, os, fildeş, 

fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau 

din materiale plastice. 

Clasa 23: Fire de uz textil. 

Clasa 24: Tesături şi articole textile; cuverturi de pat şi feţe de masă. 

Clasa 25: Îmbrăcăminte, acoperăminte de cap. 

Clasa 26: Dantele şi broderii, panglici şi şireturi; nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie; flori 

artificiale. 

Clasa 27: Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte produse pentru acoperirea podelelor; tapet, 

cu excepţia celor din materiale textile. 

Clasa 31: Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale; animale vii; fructe şi legume 

proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; hrană pentru animale, malţ. 

Clasa 36: Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. 

Clasa 37: Construcţii; reparaţii; servicii de instalare. 

Clasa 39: Transport; ambalarea și depozitarea mărfurilor; organizarea de călătorii 

Clasa 40: Tratament de materiale; reciclarea gunoaielor și deșeurilor; filtrarea aerului și tratarea 

apei; imprimare; conservarea alimentelor și a băuturilor. 

Clasa 41: Educație; instruire; divertisment; activitați sportive și culturale 

Clasa 43: Servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară. 

Clasa 44: Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijirea frumuseţii 

pentru oameni sau pentru animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură. 


